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APRESENTAÇÃO 

O VI Fórum de Educação e Diversidade dá continuidade a uma série de eventos científicos, 

realizados a cada dois anos pelo Núcleo de Atividades, Estudos e Pesquisa sobre Educação, 

Ambiente e Diversidade – NEED do Campus Universitário da UNEMAT em Tangará da Serra. Os 

Fóruns de Educação e Diversidade tem se constituído como o maior evento sobre educação nesta 

região de Mato Grosso. Organizado e inspirado pelas discussões sobre Educação e Pertinência 

Cultural tal como a lemos pela primeira vez em Rigoberta Menchu. O fórum reúne lideranças dos 

movimentos sociais no campo, povos indígenas e quilombolas e professores da Educação Básica e 

Superior em todos os espaços da sua programação com o objetivo de contribuir com a discussão que 

relaciona educação e diversidade tendo como ponto de partida o diálogo e o respeito aos modos de 

produzir e socializar o conhecimento dos povos indígenas, quilombolas e trabalhadores do campo 

no contexto das recentes políticas educacionais para Educação Básica e o Ensino Superior.  O VI 

FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: Educação e Diversidade: Arte, Identidade e 

Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos se fundamenta na compreensão de que 

as discussões que relacionam arte e novas tecnologias de comunicação e mídias no contexto mais 

amplo da educação escolar básica e superior podem oferecer um rico espaço de diálogo e reflexão 

potencialmente capaz de contribuir com o atual debate sobre arte, cultura, diversidade étnica e 

cultural e as novas tecnologias de comunicação e informação. Desde o ponto de vista da formação 

inicial e continuada de professores capitaneada pelas universidades e no caso de Mato Grosso pelos 

Centros de Formação de Professores da Educação Básica/CEFAPRO o projeto de formação que 

considere a arte desde as especificidades e as dimensões atribuídas pelos próprios povos indígenas, 

do campo e quilombola se constitui ainda um desafio. É possível que este evento possa contribuir 

com a consolidação de espaços de discussão e militância capazes de respeitar e valorizar as 

dimensões política, identitária e de resistência que a arte adquire nos movimentos sociais e nas 

escolas indígenas, quilombola e do campo tendo em vista ampliar o diálogo com as discussões, 

pesquisas e militâncias sobre o tema nos países vizinhos em um percurso que aceita o desafio de 

pensar a América como Indígena e Africana. 
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VI FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 
"Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 

 

LIVRO DIGITAL 
 

GT 1: Políticas públicas, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 

 

Este GT tem como objetivo reunir pesquisadores e estudos para discutir a formação de 

professores na perspectivas dos tópicos emergentes: arte e diversidade étnico e cultural tendo 

como enfoque as práticas pedagógicas inclusivas e a atual discussão sobre políticas públicas. 

 

Coordenadores: 

Ivanete Inês Parzianello Carvalho- UNEMAT 

Marinalva Gomes - Assentamento Rio Branco 

Eneida Kupodonepá -Aldeia Umutina 
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A DIVERSIDADE DE RITMOS DE APRENDIZAGEM: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

EM UMA SALA DE 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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1
 

Gelson Simões Magalhães
2
 

Amilton da Silva Amaral
3
 

 

Resumo  

 
A escolha desse tema ocorreu após entender que existe a necessidade de discutir as práticas 

pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, voltada para atender a dificuldade de aprendizagem dos 

alunos, no que se refere à leitura e escrita. Escolhemos o terceiro ano por ter uma aprendizagem mais 

consolidada no processo de alfabetização e letramento. Nosso intuito é analisar quais metodologias de 

ensino são usadas para amenizar/solucionar esse problema e, se a metodologia utilizada oportuniza a 

superação das dificuldades apresentadas pelas crianças. Entendemos que o desenvolvimento dos 

alunos é uma responsabilidade de todos os envolvidos no processo. Portanto, essa pesquisa, ainda em 

andamento, proporcionará uma compreensão sobre como o professor pode preparar uma aula que 

contemple os diferentes níveis de aprendizagem em sala de aula. Essa proposta será de abordagem 

qualitativa. Faremos a coleta de dados através da observação participante e, entrevista semiestruturada 

e para ter mais respaldo teórico usaremos a pesquisa bibliográfica. Por estar em contato direto com os 

alunos percebi que alguns têm uma dificuldade maior em realizar as atividades planejadas. Nessa 

pesquisa o foco é verificar se a maneira que a professora vem trabalhando com esses alunos têm 

possibilitado uma aprendizagem significativa e, se está conseguindo atender as necessidades dos 

alunos que têm compreensão diferenciada. É importante que o professor estabeleça uma relação entre 

atividades de orientação e atividades complementares para proporcionar aos alunos maiores 

possibilidades de uma aprendizagem significativa, por isso, muitas vezes, devem ser escolhidos 

atividades e conteúdos diversos, de forma que contemple a todos. 

 
Palavras-chave: Metodologias. Professores. Alunos. Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a educação é um direito da 

criança e do adolescente, e é dever da família e do Estado propiciar a eles um futuro onde terão o 

conhecimento como base para a liberdade de expressão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional: ―a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho‖.  Isso possibilitará que se 

tornem aptos ao convívio em uma sociedade, onde se inspiram nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana. ―À medida que o educando se sente de posse do seu processo de 

aprendizagem e se torna o polo central do mesmo, ele se mobiliza para a busca do saber (Fagali, 2009, 

p. 14)‖. 

A razão por ter escolhido esse tema foi o fato de observar durante os estágios que, em quase 

todas as salas de aula tem alunos com dificuldade de aprendizagem na leitura ou na escrita. E como 

tenho pretensão em atuar na área da educação, essa pesquisa vai proporcionar um melhor 

entendimento de como trabalhar com esses alunos, possibilitando uma aprendizagem mais 

significativa.  

O objetivo é entender como o professor trabalha, para contribuir no desenvolvimento dos 

alunos que tem dificuldade de aprendizagem, observando qual metodologia possibilita mais facilidade 

de compreensão para os mesmos e, refletir sobre as possibilidades de mudanças. Segundo Marli (1999, 

p.32) ―Se a intervenção do professor na aprendizagem do aluno implica sempre 

organização/reorganização do ensino, isso nos leva a afirmar que ensinar é uma ação que exige 

permanente investigação e, consequentemente, permanente aprendizado‖. Essa é uma boa razão para 

aprofundar a pesquisa e encontrar estratégias, que possam ser trabalhadas em sala de aula para ajudar 

no desenvolvimento dos alunos. 

A pesquisa está sendo desenvolvida em uma Escola Municipal do Ensino Fundamental na 

qual atuo como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID.  

Estaremos analisando como vem sendo trabalhadas as dificuldades de aprendizagem na 

leitura e escrita dos alunos, e quais metodologias são utilizadas para a realização de um ensino 

aprendizado de qualidade e, quais os outros recursos possíveis de serem utilizados pelo educador.  

Aranha (2004, p. 10), afirma que: 

 
Para que a igualdade seja real, ela tem que ser relativa. Isto significa que as pessoas 

são diferentes, têm necessidades diversas e o cumprimento da lei exige que a elas 

sejam garantidas as condições apropriadas de atendimento às peculiaridades 

individuais, de forma que todos possam usufruir as oportunidades existentes. 

 

A intenção dessa pesquisa é contribuir para o desenvolvimento dos alunos com dificuldade 

de aprendizagem, pois, para que os alunos tenham uma aprendizagem significativa o professor deve 
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ser cuidadoso e investigador, para que possa conseguir realizar um bom trabalho pedagógico em sala 

de aula. É importante que procurem detectar as habilidades, independente dos alunos terem ou não 

alguma dificuldade de aprendizagem, que isso seja feita de maneira planejada, respeitando as 

especificidades de cada educando.  

 

QUESTÃO NORTEADORA 

 

Minha inquietação surgiu a partir do estágio de observação no ensino fundamental, percebi 

que alguns alunos tinham dificuldades maiores em realizar as atividades planejadas pela professora. 

Com isso a professora trazia atividades diferenciadas para a sala de aula, o que acabava diminuindo o 

ritmo das atividades por ter que estar atenta a dois grupos de alunos em sala.  

Isso me chamou a atenção, pois, trabalhando duas metodologias diferentes ao mesmo tempo 

não poderia atrapalhar o desempenho da professora, já que teria que ter uma atenção redobrada para 

atender a dois níveis de alunos dentro de uma mesma sala de aula? 

Foi observado que, quando a professora passava os conteúdos no quadro, alguns alunos que 

tinham mais dificuldades na aprendizagem, perguntavam se os colegas poderiam ajudar, mas, com o 

intuito de que os outros fizessem suas tarefas, alegando que não sabiam. 

Segundo o que foi observado na época, eles tinham dificuldades, mas, compreendiam o que 

estava sendo proposto. Então o que me chamou a atenção foi, será que o problema estava na 

dificuldade de aprendizagem do aluno, ou era a falta de estímulo que contribuía para o não 

desempenho? 

Para compreender melhor como se relaciona e, contempla os diferentes processos de 

aprendizagem em sala de aula, observamos como vem sendo feito o trabalho para estimular o 

desenvolvimento dos alunos que tem dificuldade na leitura e na escrita, já que isso acaba exigindo que 

o professor tenha um planejamento diferenciado, e uma metodologia específica que contemplem aos 

diferentes níveis de aprendizado. De acordo com Waldow et al (2006, p. 466): 

 

As dificuldades de aprendizagem, [...], estão presentes no cotidiano escolar e trazem 

prejuízos para a formação de educandos. Aos profissionais da educação cabe 

diagnosticar estas dificuldades, mas é indispensável que estes saibam como tratá-las 

e como agir diante delas. 

 

Diante destas ponderações, indagamos: Os alunos que apresentam dificuldades e necessitam, 

tem um acompanhamento mais de perto? A escola proporciona momentos de apoio a esses alunos? 

Estaremos analisando se a maneira que a professora vem trabalhando com alunos com dificuldade de 

aprendizagem têm possibilitado uma aprendizagem significativa e, se está conseguindo atender as 

necessidades dos alunos que têm compreensão diferenciada. Como afirma Barbosa (1994, p.128): 
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O papel do professor nos primeiros momentos da aprendizagem não se resume a 

transmitir conhecimentos; seu papel é o de criar situações significativas que deem 

condições à criança de se apropriar de um conhecimento ou de uma prática. 

 
Contudo estaremos observando se é possível diagnosticar o grau de dificuldade de um aluno 

a partir de uma observação simples? Se esses diagnósticos envolvem outros fatores? E se envolvem 

quais são eles? 

E quando a aprendizagem desses alunos fica abaixo da meta esperada, qual medidas a escola 

toma em relação a esse imprevisto, já que o esperado de uma rede de ensino é o aprendizado.  

Será que uma sala de aula com alunos que apresentam níveis diferentes de aprendizagem, 

dificulta o desempenho no planejamento de atividades dos professores? É possível atender a todos 

conforme as necessidades que a aprendizagem exige? Há uma metodologia ou dinâmica na qual todos 

os estudantes se sintam contemplados? 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Estaremos usando como base da pesquisa bibliográfica, os principais autores que estarão 

dando suporte para essa pesquisa: André (1999); Aranha (2004); Brasil (1996); Fagali (2009); 

Gonzáles (2002); Marconi (2002); Oliveira (2008); Santos (2001); Soares (2010); que estará 

possibilitando uma maior compreensão na elaboração da coleta de dados. 

A proposta coloca a aprendizagem como centro da construção de um conhecimento 

significativo, sendo que o professor deixa de ser o transmissor e passa ser o mediador de 

conhecimentos, trazendo atividades que fomentam e possibilitam momentos de reflexão, incentivando 

a produção e, o desenvolvimento do aluno. Como afirma Soares (2010, p.39) ―trata-se de uma 

aprendizagem complexa, individual e subjetiva, mas não solitária, porque exige, ao mesmo tempo, 

troca de informações, estímulos e motivação‖. 

Nota-se que não é fácil trabalhar em uma sala de aula, onde os alunos apresentam ritmos de 

aprendizagens diferentes, isso exige bastante do professor tanto na hora do planejamento, quando na 

execução da proposta de ensino. Segundo Gonzáles (2002, p. 225) ―A atenção à diversidade requer um 

estudo minucioso dos materiais didáticos com os quais as escolas contam, bem como os recursos que 

considerem necessários [...]‖. 

Diante dessa inquietação, surgiu o interesse em pesquisar para conhecer, como se dá o 

processo de ensino, quando se trata de dificuldade de aprendizagem. Segundo Santos (2001, p. 50) ―a 

escolha adequada de um tema de pesquisa depende [...] do gosto pessoal, preparo técnico e tempo 

disponível. Um tema da preferência do pesquisador gera empatia, entusiasmo e favorece a 

perseverança‖. E como a dificuldade na leitura e na escrita é algo que notório em sala de aula, acabou 

despertando meu interesse em estar analisando como acontece esse processo.  
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O ambiente escolar deve contribuir para que os alunos possam desenvolver suas habilidades 

sociais e, ―a problematização é uma condição importante no aprendizado, gerando novas hipóteses, 

interpretações, buscando novas sìnteses através do conflito, (Fagali 2009, p. 17)‖.  O papel do 

professor é fundamental nesse processo, onde, além de ajudar na capacidade de reflexão e formação, 

ainda possibilitará que o aluno adquira autonomia sobre aquilo que está aprendendo. 

 

METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento deste projeto utilizaremos a pesquisa bibliográfica para fundamentar 

e ter respaldo sobre o que os teóricos nos falam sobre a nossa proposta de pesquisa. Sendo assim, a 

pesquisa bibliográfica nos fornecerá mais subsídios para o embasamento teórico e enriquecimento, 

favorecendo a aquisição de conhecimentos mais abrangentes, e nos possibilitando um acesso maior ao 

número de informações sobre o tema. Segundo Marconi (2002, p. 71) a pesquisa bibliográfica tem por 

finalidade: 

 

[...] colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 

filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que 

tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. 

 

A nossa pesquisa será de abordagem qualitativa ―[...] como sendo um processo de reflexão e 

análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto 

de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação (Oliveira, 2008, p. 37)‖. 

Para chegarmos neste objetivo, vamos utilizar para a coleta de dados a técnica da observação 

participante que, segundo Mann (1970, p. 96 apud Marconi 2002, p. 91) é uma ―[...] tentativa de 

colocar o observador e o observado do mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo 

de molde a vivenciar o que eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles‖. 

Escolhemos a observação participante, pois, ―se realiza através do contato direto do 

pesquisador com o fenômeno observado a fim de obter informações sobre a realidade dos atores 

sociais em seu próprio contexto (OLIVEIRA, 2008, p.790)‖. 

Faremos uma entrevista semiestruturada com a professora do terceiro ano do ensino 

fundamental. Isso possibilitará fazer uma comparação, entre o que estaremos observando e o que será 

respondido, para que possamos analisar como se dá o processo de alfabetização. Desse modo 

elaboraremos um roteiro contendo questões abertas. Que para Oliveira (2008, p. 84) nas questões 

abertas à entrevistada ―[...] fica inteiramente à vontade para responder o que achar necessário, podendo 

a sua resposta ser ampla‖. 

Após esta etapa os dados observados/coletados serão analisados e sistematizados de forma 

crítica e dialógica com a fundamentação teórica da pesquisa bibliográfica. 
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RESULTADOS DA PESQUISA EM ANDAMENTO 

 

Essa pesquisa ainda está em andamento, mas já estou acompanhando essa sala há cinco 

meses, pois trabalho na mesma como bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

a Docência). Durante esse tempo em sala de aula foi constatado que os alunos com dificuldade de 

aprendizagem, passaram a ter mais facilidade de compreensão nas atividades propostas pela 

professora, quando as metodologias passaram a ser diversificadas. ―É importante que o educador tenha 

os cuidados necessários para permitir que a autonomia do educando avance sem que ele, educador, [...] 

exija mais que o aluno pode dar (Fagali 2009, p. 14)‖. 

É possível observar que a professora tem conseguido resultados positivos, depois que passou 

a usar estratégias diferentes, para executar o plano de ensino. O desenvolvimento dos alunos com 

dificuldade de aprendizagem passou a ser bem mais significativo.  

A professora tem proporcionado momentos de interação entre os alunos, usando jogos para 

trabalhar a matemática, desenhos para a produção e interpretação de texto. Os resultados estão sendo 

satisfatórios, pois os alunos tem tido mais facilidade de aprender o que está proposto, já que as 

possibilidades passaram serem maiores. 

A professora tem procurado diversos recursos para trabalhar a dificuldades de aprendizagem 

dos alunos, e um deles são as aulas expositivas que tem facilitado para que a construção do 

conhecimento aconteça através da troca de informações, possibilitando que os alunos façam uma 

reflexão sobre seu aprendizado. Como afirma Barbosa (1994, p.128): 

 

O papel do professor nos primeiros momentos da aprendizagem não se resume a 

transmitir conhecimentos; seu papel é o de criar situações significativas que deem 

condições à criança de se apropriar de um conhecimento ou de uma prática.  

 
Os alunos tem a escola como sua segunda casa, esse deve ser um lugar onde possam sentir 

motivados e estimulados para desenvolver seu aprendizado. O que se percebe é que o professor de 

hoje não é o detentor absoluto de conhecimentos, é comum deparar com alunos que possuem uma 

aprendizagem um tanto quanto desenvolvida, o que pode deixar o professor desconcertado, se não 

estiver preparado para lidar com essa situação. 

O professor precisa possibilitar oportunidades, para que os alunos possam pensar por si, 

proporcionando momentos dialógicos, com discussões das ideias obtidas tanto no cotidiano, quanto no 

ambiente escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A elaboração desta pesquisa será fundamental para entender como acontece o processo de 

ensino/aprendizagem, para assim poder trabalhar a dificuldade do aluno em sala de aula. 
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Hoje posso dizer que conheço um pouco das dificuldades encontradas pelos professores em 

sala de aula. Pois já venho trabalhando em sala de aula algum tempo, devido fazer parte do PIBID. 

Percebi que a formação inicial é a maior responsável em qualificar os professores, sendo a fonte para 

mostrar a variedade de metodologias de ensino, onde pode ser feita as melhores pesquisas para 

trabalhar o desenvolvimento dos alunos. 

Quanto mais aprofundamos na pesquisa, mais sinto motivada a seguir em frente, pois ser 

professora deixou de ser algo que eu quero, e se tornou parte da minha vida, não quero ser apenas mais 

uma no meio de tantas, quero saber o que fazer quando me deparar principalmente com alunos 

dificuldades na leitura e na escrita. 

A proposta da pesquisa será conscientizar os professores em estar diversificando suas 

metodologias, propondo aulas criativas tornando-as mais dinâmica, para despertar o interesse dos 

alunos no processo de aprendizagem, e com isso possibilitar aos professores uma reflexão sobre sua 

prática pedagógica.  

Considerando que cada aluno tem seu tempo de aprendizagem e uma maneira particular de 

compreender o que está sendo proposto, percebe-se que esse pesquisa será fundamental, pois vai 

possibilitar o aprofundamento sobre a diversidade de metodologias de ensino. 

O objetivo é fazer uma reflexão sobre as metodologias que podem estar sendo aplicadas, 

para trabalhar o desenvolvimento dos alunos que tem compreensão diferenciada. Conscientizar os 

professores para que façam uma reflexão sobre a importância das mudanças, e o quando pode 

contribuir na aprendizagem dos alunos, entendendo que todas as mudanças têm influência direta na 

relação professor/aluno, e que todo cuidado se faz necessário. 
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
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Resumo: 

Este trabalho apresenta reflexões sobre a integração família e escola no processo de ensino 

aprendizagem. Esclarecer a natureza, a interação e os reflexos da família no desenvolvimento 

infantil e no âmbito escolar, principalmente no que se refere à aprendizagem do educando. 

Assim é possível compreender a real função da família e da escola como agentes capazes de 

contribuir com a construção do conhecimento de uma forma saudável. Esta pesquisa foi 

desenvolvida na escola Marechal Cândido Rondon assentamento Antônio Conselheiro, 

agrovila 19 a 65 km de Tangara da Serra-MT. A escola é a instituição que mais contribui com 

formação do ser humano e da sua convivência na sociedade. Estas instituições formam uma 

equipe, é muito importante que ambas sigam os mesmos princípios, em relação às propostas, 

aos objetivos que desejam atingir, principalmente no que refere à formação do ser humano, 

enquanto ser pensante e atuante na sociedade. Nos últimos anos se fala muito da destituição 

desta instituição que é a família tão importante para o desenvolvimento do ser humano. 

Destituição proveniente da liberdade sexual, ou seja, da separação dos cônjuges e com essa 

divisão as crianças irão ser criadas com avós, tios, orfanatos, casa de apoio as crianças e 

adolescentes etc. Uma das características das famílias modernas é a falta de amor, e condições 

econômicas. Aumentando a responsabilidade da escola em intervir nas relações entre 

familiares. Atualmente percebe-se nas escolas que o grande desafio do professor é trabalhar 

com alunos que apresentam algum tipo de dificuldade no processo de aprendizagem. Sendo 

assim foi possível perceber que os conflitos familiares são os causadores do aumento dos 

problemas de aprendizagem e indisciplina enfrentada pelas escolas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho monográfico apresenta reflexões sobre a integração da família e escola 

no processo de ensino aprendizagem. Assunto muito discutido nos últimos anos. Este trabalho 

foi pensado a partir das observações realizadas durante o período de estágio escolar a 

necessidade de trazer para dentro do ambiente escolar a família como suporte para a 

aprendizagem dos educandos. Surgiu então a ideia do tema ―A IMPORTÂNCIA DA 

FAMÍLIA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL‖ 

Em primeiro lugar, que desenvolvimento e aprendizagem são processos inteiramente 

relacionados: imenso em um contexto cultural que lhe fornece a ―matéria-prima‖ do 

funcionamento psicológico, o indivíduo tem seu processo de desenvolvimento movido por 

mecanismos de aprendizagem acionados externamente. Por outro lado, embora processos de 

aprendizagem ocorrem constantemente na relação com o indivíduo com o meio, quando existe 

a intervenção deliberada de um outro social nesse processo, ensino e aprendizagem passam a 

fazer parte de um todo único, indissociável, envolvendo quem ensina quem aprende e a relação 

entre essas pessoas. (VYGOTSKY, 1984, p. 58) 

 

O qual deve ter respeitado seu direito de aprender, de participar das atividades 

escolares e ter um ambiente familiar harmonioso onde a aprendizagem possa acontecer de 

maneira satisfatória. Para melhor entender o processo de aprendizagem do ser humano é 

necessário relacionar os estudos apresentados por Piaget sobre os estágios de 

desenvolvimento que vai do nascimento a fase adulta, onde a inteligência vai se 

desenvolvendo aos poucos com base nos estímulos vivenciados. 

 Sendo necessário além das relações família/escola, a relação professor/aluno, onde 

possa ser possível manter um elo entre a aprendizagem e a afetividade. Os maiores problemas 

de aprendizagem são provenientes de fatores sociais e familiares. 

 O objetivo desta pesquisa é esclarecer a natureza, a interação e os reflexos da família 

no desenvolvimento infantil e no âmbito escolar, principalmente no que se refere a 

aprendizagem do educando. Entender a importância das relações entre os agentes 

responsáveis pelo processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança. 

 Para melhor entender a abordagem da pesquisa foram consultados teóricos como 

Vygotsky, Jean Piaget, Içami Tiba, Gabriel Chalita, Iris Barbosa Goulart, entre outros. A 

pesquisa de campo foi realizada com professores e pais, os quais contribuíram 

significativamente com os resultados obtidos neste trabalho, visando reflexões e análise sobre 

a importância da participação da família no meio escolar, no qual contribui consideravelmente 

com a aprendizagem do aluno. 
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 Assim é possível compreender a real função da família e da escola como agentes 

capazes de contribuir com a construção do conhecimento de uma forma saudável, capaz de 

contribuir com a evolução de uma inteligência e capacidade de aprender. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A cada dia que se passa é perceptível através das observações realizadas por 

pesquisadores e profissionais da educação, os quais vem deparando com constantes problemas 

de aprendizagens provenientes das relações familiares e escolares. 

 Os acontecimentos no meio familiar são podem refletir nas relações sociais. E os 

problemas emocionais, cognitivos têm o poder de interferir no processo ensino-aprendizagem 

que toda criança precisa passar por ele. 

 

A família tem a responsabilidade de formar o caráter, de educar para os desafios da vida, de 

perpetuar valores éticos e morais. Os filhos se espelhando nos pais e os pais desenvolvendo a 

cumplicidade com os filhos. (CHALITA, 2001, p. 20) 

 

 E para o desenvolvimento da autonomia e processo emancipatório do ser humano as 

instituições família e escolas são fundamentais para preparar a criança para enfrentar este 

mundo cheio de adversidades. 

 No processo ensino aprendizagem a família é chave essencial que tem o poder de 

proporcionar ou destruir as possibilidades de aprendizagem. A família tem o poder de 

interferir em todo o processo de aprendizagem da vida do educando, no que tange o seu 

comportamento, permanência na escola e capacidade de aprender, podendo contribuir com a 

aprendizagem ou inibir completamente este processo de desenvolvimento cognitivo no aluno. 

 O qual deve ter respeitado seu direito de aprender, de participar das atividades 

escolares e ter um ambiente familiar harmonioso onde a aprendizagem possa acontecer de 

maneira satisfatória. Para melhor entender o processo de aprendizagem do ser humano é 

necessário relacionar os estudos apresentados por Piaget sobre os estágios de 

desenvolvimento que vai do nascimento a fase adulta, onde a inteligência vai se 

desenvolvendo aos poucos com base nos estímulos vivenciados. 

Esta pesquisa foi elabora com as famílias dos educandos do contexto escolar. Sendo 

foi observado que os mesmos têm passado por grande diversidade pelo fato destes mesmos 

morarem com avós, tios e paisano sanguíneos. E que tudo o que ocorre no meio familiar se 

propaga pela vida do ser humano. E mediante as relações familiares principalmente a 

afetividade e na ausência deste tem se tornado um grande vilão para o desenvolvimento 
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infantil, podendo tanto contribuir para uma evolução acelerada ou inibir completamente o 

desenvolvimento. Os problemas de aprendizagem podem ser decorrentes de desvios 

comportamentais e os distúrbios de aprendizagem têm origem no ambiente familiar, a 

carência, os conflitos, as separações, a falta de estimulo da família. É possível compreender a 

real função da família e da escola como agentes capazes de contribuir com a construção do 

conhecimento de uma forma saudável, capaz de contribuir com a evolução de uma 

inteligência e capacidade de aprender. 

Com base nas respostas obtidas, foi possível perceber que os conflitos familiares são 

os causadores dos aumentos de problemas com a aprendizagem enfrentadas pelas escolas. É 

notória a importância da família e da escola se tornarem grandes e fieis companheiros voltado 

para esta nobre caminhada da formação educacional do ser humano, refletindo sobre os 

problemas e proporcionando a tão sonhada aprendizagem por parte dos alunos. No âmbito 

educacional os reflexos do contexto familiar são mais intensos, ou seja, é possível considerar 

que a criança e os pais trazem consigo uma ligação íntima que interfere na evolução 

educacional e na aprendizagem da criança. Isso pode ser comprovado tanto na pesquisa 

bibliográfica, quanto na investigação de campo. 

Para contribuir com os resultados foi realizada uma pesquisa de campo, onde 

participaram dos questionamentos pais e professores, resultando em reflexões sobre 

problemas e soluções relacionados as relações família e escola, buscando respostas para o 

aumento considerável dos problemas com aprendizagem nas escolas que são resultados das 

relações familiares, dos conflitos vivenciados pelas famílias contemporâneas. 

São problemas que podem interferir no processo de aprendizagem das crianças, 

interferindo na fase adulta, principalmente no momento de emancipação do ser humano. Por 

essa razão, escola e família possuem funções que se assemelham e se aproximam funções 

estas que poderiam se resumir, sinteticamente, em como proteger e educar, dar autonomia à 

criança, pode permanecer no espaço da troca e de suplementariedade, sem cair na armadilha 

da disputa, buscando acertos e corrigindo erros. E entender que a relação que o aluno mantém 

com a escola está relacionada não só com o tipo de família, como, também com as relações 

que seus membros mantêm entre si. 

Na maioria das vezes o fracasso das crianças na escola não é levado a sério por 

muitos, pode ser um problema de dificuldade que pode interferir na aprendizagem do aluno, 

por isso, se faz tão necessária a observação por parte dos professores em saber diferenciar os 

casos de dificuldades de aprendizagem pelos alunos.  
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É necessário manter um bom diálogo com os alunos, coletar informações sobre suas 

preferências de aprendizagem, saber qual o seu grau de dificuldade e em qual disciplina ele 

apresenta maior dificuldade, pois é possível ajudar o aluno de maneira que o mesmo possa 

aprender, mesmo que moderado. A interação pais filhos e professor/aluno fazem florescer a 

criação, a curiosidade para organizar, aprender e atingir objetivos por toda a vida. Fazendo 

necessário a parceria da família e a escola na esperança de uma sociedade melhor. 

 Para fins dos estudos o próximo capítulo está incumbido de apresentar a análise sobre 

a interação escola e família no processo de ensino-aprendizagem, apresentando informações 

de extrema importância para ser aplicado. O saber nasce com a vida e com ela se aprimora, a 

inteligência se constrói através da organização do vivido, num vai-e-vem contínuo, sendo 

agenciadores deste processo as relações familiares, escolares.  

Lembrando que a família em toda a historicidade é a sociedade mais antiga o homem 

faz parte de seu processo de aprendizagem informal. São aprendizagens que o ser humano 

leva para a vida toda. E o bom relacionamento, ou seja, participação da família no que se 

refere a construção do conhecimento é essencial, ela tem o poder de impedir o insucesso da 

criança. Uma família unida, onde predomina a afetividade, o companheirismo apresenta um 

bom entendimento de mundo e dos ensinamentos proposto por ele e pelas instituições sociais. 

A família e a escola são consideradas instituições que mais contribui com formação do ser 

humano e da sua convivência na sociedade. A família e a escola formam uma equipe, é muito 

importante que ambas sigam os mesmos princípios, em relação as propostas, aos objetivos 

que desejam atingir, principalmente no que refere a formação do ser humano, enquanto ser 

pensando e atuante na sociedade. 

 A família é a base de tudo e quando ela se envolve com as atividades propostas pela 

escola no processo ensino-aprendizagem certamente a criança se desenvolverá. É missão da 

família passar as primeiras instruções a criança, prepará-la para novas descobertas que se 

iniciam na escola.  

 

METODOLOGIA 

 

Serão utilizadas para alcançar o objetivo proposto estratégias variadas, tais como: 

-Festas de aniversariantes mensais; 

- Comunicação direta com os pais; 

- Comunicação indireta através de bilhetes, mural de recados e calendário anual; 

-Festas do Dia das Mães e Festa Junina com a participação da família;  
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 -Reuniões de pais e mestres. 

- Eventos em geral que contem com a participação dos pais e da família. 

 Para melhor entender a abordagem da pesquisa foram consultados teóricos como 

Vygotsky, Jean Piaget, Içami Tiba, Gabriel Chalita, Iris Barbosa Goulart, entre outros. A 

pesquisa de campo foi realizada com professores e pais, os quais contribuíram 

significativamente com os resultados obtidos neste trabalho, visando reflexões e análise sobre 

a importância da participação da família no meio escolar, no qual contribui consideravelmente 

com a aprendizagem do aluno. 

 Diante das reflexões apresentada sobre a integração da família e escola no processo de 

ensino aprendizagem esta pesquisa foi dividida em quatro partes. Sendo a primeira análise 

sobre o processo de aprendizagem, que envolve a participação da família, da escola e da 

relação professor aluno no processo de construção da aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notória a importância da família e da escola se tornarem grandes e fieis 

companheiros voltado para esta nobre caminhada da formação educacional do ser humano, 

refletindo sobre os problemas e proporcionando a tão sonhada aprendizagem por parte dos 

alunos. No âmbito educacional os reflexos do contexto familiar são mais intensos, ou seja, é 

possível considerar que a criança e os pais trazem consigo uma ligação íntima que interfere na 

evolução educacional e na aprendizagem da criança. Isso pode ser comprovado tanto na 

pesquisa bibliográfica, quanto na investigação de campo. 
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Resumo  

O presente artigo pretende descrever a importância da leitura no processo de ensino/aprendizagem e a 

grandeza desta na formação de cidadãos. Uma vez que se observa que é a educação de qualidade que 

leva uma nação ao progresso, e sem leitores reais, com senso crítico, isso não acontece. Enfatizando 

acerca do posicionamento do Brasil referente à educação em comparação a outras nações, tendo como 

base o PISA e literaturas científicas, discorrendo sobre a influência dos processos de alienação no 

meio social – um explicativo para acomodação nacional – para então expor experiências do projeto 

biblioteca andante, realizado com uma turma do 5° ano do Ensino Fundamental, Escola Euzébio de 

Queiroz, município de Alto Alegre dos Parecis – RO. Sabendo-se do importante papel que a leitura 

exerce sobre o indivíduo, e vendo na mesma a principal ferramenta de desenvolvimento e evolução no 

que se refere à formação de cidadãos, as escolas e educadores tem que exercer o papel de 

incentivadores e divulgadores dessa arte – instigando-os –, para que a mesma possa se tornar habitual 

no dia a dia. Tratando-se na prática, de [...] ―um projeto educativo comprometido com a 

democratização social e cultural atribuindo à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos 

os seus alunos o acesso aos sabores linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito 

inalienável de todos‖. (PCN‘s, 1997 p. 15). Buscando despertar nos alunos o gosto pela prática da 

leitura concomitantemente desenvolvendo o hábito da escrita, refletindo sobre tal importância do ato 

de ler. Por fim, entendendo-se que a leitura é a chave da libertação e crescimento, seja ele individual 

ou coletivo, assim uma nação que busca o crescimento é essencial um maior incentivo para práticas de 

leitura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ato de ler é imprescindível ao indivíduo, uma vez que proporciona a sua inserção no meio 

social e o caracteriza como cidadão participante. Além disso, é através dele que podemos enriquecer 

nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio, a interpretação e descobrir um mundo 

novo. 

A leitura e a escrita são componentes dinâmicos, vinculados a um contexto social que não 

pode ser colocado a um aprendizado mecânico, técnico linguístico, que resulta apenas em palavras e 

frases desconexas sem compreensão e sem sentido aparente. Para o leitor, ela precisa permitir o real 

sentido do texto. Por isso, a leitura deve ser considerada um trabalho complexo onde o leitor deve 

considerar seus conhecimentos prévios e suas expectativas diante do texto a ser lido. 

Assim, acreditando na potencialidade da leitura, venho expor algumas ideias e pensamentos 

sobre ela, resultado de experiências em sala de aula e pesquisas bibliográficas, em que focalizei a 

leitura como ferramenta de liberdade, observando pesquisas, dados internacionais e, principalmente, 

um projeto desenvolvido em sala de aula. Por fim, venho discorrer sobre educação do Brasil com 

ênfase sobre a importância da leitura. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO TEÓRICA 

 

Falar em educação formadora não há como não citar o importante papel da leitura nesse 

processo, Paulo Freire salienta sobre o assunto, entendendo que ―a leitura do mundo precede a leitura 

da palavra‖, e a mesma está presente no dia a dia de qualquer pessoa, seja leitura social, moral, 

política, etc; assim faz da mesma a interligação ao contexto social do indivíduo, compreendendo a 

suma importância para a formação, proporcionando consciência do seu papel na sociedade e de sua 

atuação, assim através dessas leituras vai crescendo, evoluindo como homem individual e coletivo, 

tornando-o um ser político e ativo no meio em que vive. 

Assim busca-se suporte teórico nos estudos de Paulo Freire, onde com base no mesmo 

desenvolvem-se reflexões entendendo a leitura como chave da liberdade, e ―quando alguém diz que a 

educação é afirmação da liberdade e toma as palavras a sério —isto é, quando as toma por sua 

significação real — se obriga, neste mesmo momento, a reconhecer o fato da opressão, do mesmo 

modo que a luta pela libertação.‖ (FREIRE, 1967). 

Através da leitura fazemos a internalização das informações e, por meio desta, adquirimos a 

habilidade de ver as coisas com novos significados, novas perspectivas. Além disso, a leitura é uma 

forma de nos apropriarmos da realidade na qual estamos inseridos. Segundo Malinoski (2003, p. 52), 

―pela leitura (...) o sujeito abala o mundo das certezas (principalmente as da classe dominante), elabora 

e dinamiza conflitos, organiza sínteses, enfim, assiduamente qualquer tipo de conformismo, qualquer 

tipo de escravização as ideias do texto‖. Leitura como mecanismo para obter liberdade sobre os meios 

de alienação. 
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3. METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa tem um enfoque qualitativo, tratando-se de um estudo bibliográfico a 

cerca do tema leitura, e descrição analítica do desenvolvimento de um projeto intitulado biblioteca 

andante. O projeto foi desenvolvido no primeiro semestre de 2013 e sua análise perpassou por 

observação dos depoimentos orais e escritos do público alvo, e avaliação dos resultados obtidos. 

A partir das análises e pesquisas foram desenvolvidas as reflexões sobre a importância da 

leitura e o papel das escolas nesse processo de formação. Proporcionando material para chegar-se a 

uma conclusão sobre o assunto. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desde o início da civilização, o homem busca habilidades que o torne útil, respeitado, 

admirado e feliz em sociedade. Através da leitura e da escrita, o homem conseguiu estreitar laços de 

afetividade com seus semelhantes, harmonizar os interesses, resolver os conflitos e se organizar como 

estado (politicamente). E quanto mais cedo a homem iniciar sua busca pelo conhecimento, mais cedo 

se tornará um leitor, um ser crítico, dando a ele o direito de opção de posicionamento próprio da 

realidade. 

Brandão e Micheletti (1997, p. 21) assim se expressa: 

 
[...] não é apenas um decifrador de sinais, um decodificador da palavra. A palavra, 

para ele, é signo e não sinal [...]. Busca uma compreensão do texto, dialogando com 

ele, recriando sentidos implícitos nele, fazendo inferências, estabelecendo relações e 

mobilizando seus conhecimentos para dar coerência às possibilidades significativas 

do texto [...] é, enfim, sujeito do processo de ler e não objeto, receptáculo de 

informações. 

 
No entanto, para os dias atuais, a leitura é muito mais do que isso, pois vive-se em tempos em 

que o diferencial entre uma pessoa e outra se observa justamente em seu conteúdo, ou seja, segue a 

ótica do qualitativo. Não se trata apenas de se obter um indivíduo que desempenha bem seu papel na 

escola, mas sim de uma gama de fatores que, em sua complexidade, refletem não só no individual, 

mas em todo o coletivo. É fato, a educação de qualidade leva uma nação ao progresso e não se pode 

falar em educação sem leitores reais com senso crítico do que estão fazendo e potencial para modificar 

o cenário, através da compreensão teórica, do que quer que seja seu objeto de estudo.  

Entende-se dessa forma porque o ato da leitura e produção de texto deve estar associados à 

ação simbólica sobre o mundo onde a criança, o aluno consiga constituir-se como sujeito que pensa. 

Segundo Solé (1998, p.23): 

 
Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de 

decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências prévias, 

precisamos nos envolver em um processo de previsão e inferência contínua, que se 
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apoia na informação proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, e em um 

processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as previsões e inferências antes 

mencionadas. 

 

Esse contexto está diretamente relacionado à leitura e letramento, pois, se por um lado o aluno 

deve estar apto a uma leitura de qualidade, por outro sua leitura do próprio mundo onde vive deve 

estar andando em paralelo ao outro para que, em um ato complementar, ocorra aquilo que se espera 

desta finalidade. Porém, é neste exato momento em que os problemas acontecem. Quando se observa 

os caminhos pelos quais a leitura realizada no Brasil segue, percebe-se que se trata de uma trajetória 

tortuosa e cheia de lacunas que para se alcançar o satisfatório e que precisam ser preenchidas. Segundo 

Instituto Pró-Livro 2012, o brasileiro lê, em média, 4,0 livros por ano, número esse baixíssimo ao ser 

comparado ao nível das nações desenvolvidas. E, para um país que busca o crescimento, é essencial a 

mudança, desde costumes e ideologias, vendo nela o alicerce do desenvolvimento, a evolução como 

ser pensante e atuante na sociedade, indo muito além de dados econômicos. 

O que se observa em campo ao se sondar alunos, principalmente aqueles que são recém-

alfabetizados, é que há diversas determinantes que influenciam em sua vida nos assuntos referentes à 

leitura. O mesmo fato é constatado pela pesquisa do Instituto Pró-Livro 2012, demonstrando o que 

brasileiro costuma fazer, nos tempos livres, atividades como: assistir à televisão, escutar música ou 

rádio, descansar, reunir-se com amigos, assistir a filmes, sair, para, então, aparecer a opção ler, em 

que, destes, apenas 58% leem com frequência. Ou seja, a leitura está longe de ser a prioridade no dia a 

dia do brasileiro. 

Infelizmente, o fato de o brasileiro não estar entre os melhores leitores do mundo e a leitura 

não estar entre suas preferências é motivo a se lamentar. Para se constatar esta falha, basta comparar 

com alguns outros países sul-americanos, entre eles o Chile, por exemplo, onde há bem mais meios de 

comunicação escrita (jornais, revistas e bibliotecas) que no Brasil. É uma evidência triste, o brasileiro 

não lê tanto quanto deveria e isso se vê claramente na grande maioria da população. Só para efeito de 

comparação, nossos vizinhos Argentinos, os ―hermanos‖, têm prêmios Nobel, e o Brasil não. Talvez 

isso não venha a dizer muita coisa. Entretanto, para uma nação que busca o crescimento, uma maior 

influência e respeito internacional, precisa mudar seu processo histórico educacional. Dessa forma, se 

em uma simples analogia entre alguns países da América Latina as diferenças são gritantes, que dirá 

ao se comparar com nações mais desenvolvidas, onde o estudo e a qualidade da leitura realmente têm 

valor. Assim, entende-se que, em se tratando de leitura, o ser leitor real, os efeitos desse problema se 

fazem sentir em todas as demais áreas da educação. Para se certificar de tal afirmativa, basta olhar 

dados que o PISA faz da educação referente ao Brasil. Em um total de 65 países, o Brasil ficou na 58° 

colocação, ficando atrás de países como Chile, México, Trinidad e Tobago. Com base na mesma 

pesquisa, percebe-se que o aprendizado dos alunos em áreas de ciências humanas é ruim devido ao 

fato de que esses alunos não são capazes de relacionar o que é aprendido em sala com sua vida real, ou 

seja, não há conexão do teórico com o prático. Pode-se dizer que este problema está diretamente 
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ligado à leitura e, como se disse em princípio, liga-se o caso à raiz cultural e, posteriormente, chega-se 

à questão filosófica, uma vez que a filosofia pode responder parte dessa ocorrência em alunos do 

Brasil. Filosoficamente falando, constata-se que não se dá o devido valor ao ato de ler e, devido à 

facilidade de alienação das grandes massas, a persistência do problema se torna ainda maior. 

Segundo Marilena Chauí, 

 
A alienação social é o desconhecimento das condições histórico-sociais concretas 

em que vivemos, produzidas pela ação humana também sob o peso de outras 

condições históricas anteriores e determinadas. Há uma dupla alienação: por um 

lado, os homens não se reconhecem como agentes e autores da vida social com suas 

instituições, mas, por outro lado e ao mesmo tempo, julgam-se indivíduos 

plenamente livres, capazes de mudar suas vidas individuais como e quando 

quiserem, apesar das instituições sociais e das condições históricas. No primeiro 

caso, não percebem que instituem a sociedade: no segundo caso, ignoram que a 

sociedade instituída determina seus pensamentos e ações. (CHAUÍ, 2000 p. 218) 

 

Aqui ela ainda destaca três formas de alienação social. A primeira: ―alienação na qual os 

humanos não se reconhecem como produtores das instituições sociopolíticas e oscilam entre duas 

atitudes: ou aceitam passivamente tudo [...] ou se rebelam individualmente, julgando que, por sua 

própria vontade e inteligência, podem mais do que a realidade que os condiciona.‖ De todas, esta é a 

mais visível, em que brasileiros se levam por um conhecimento utópico e inconscientemente perde-se 

a identidade individual ou coletiva, faltando autonomia, que se estende a direitos, decisões políticas, 

deixando-se levar pela publicidade que os meios de alienação lhes oferecem. Segunda: ―a alienação 

econômica, na qual os produtores não se reconhecem como produtores, nem se reconhecem nos 

objetos produzidos por seu trabalho. [...] os trabalhadores não percebem que foram reduzidos à 

condição de coisas que produzem coisas‖, e, ao encontrar um produto produzido por ele mesmo em 

um comércio, aceita a ideia de que não tem condições financeiras para possuí-lo, aceitando como 

normal essa situação. Terceira: ―a alienação intelectual, resultante da separação social entre trabalho 

material (que produz mercadoria) e intelectual (que produz ideias). A divisão social entre as duas 

modalidades de trabalho leva a crer que o trabalho material é uma tarefa que não exige conhecimentos, 

mas apenas habilidades manuais [...]‖ entendendo o trabalhador apenas como receptáculo de técnicas 

de trabalho e não um entendedor intelectual do assunto que atua, levando-o ao desfavorecimento 

social, onde o ―intelectual‖ é o grande sábio. Por fim, ―as três grandes formas da alienação (social, 

econômica e intelectual) são a causa do surgimento, da implantação e do fortalecimento da ideologia.‖ 

(CHAUÍ, 2000 p. 220) Todas elas funcionam como justificativas para a realidade do déficit 

educacional, seja ele a leitura ou a divisão social, dando-lhe a aparência de que está tudo certo, 

levando as classes sociais a aceitarem a condição em que vivem e se deixam levar por ajudas 

econômicas e não percebem que o caminho para conquista da independência está na educação. Assim, 

comportam-se como se estivesse tudo bem, não tendo voz ou ação diante do meio social em que vive. 
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Como as pessoas se deixam levar por ideologias que lhes são imposto pela mídia ou classe 

dominante, o ato de ler continuará sendo um desafio digno dos esforços de qualquer um que se dispõe 

a tentar realizar o encontro dos alunos com os livros. Para tentar sanar esse problema, foi desenvolvido 

o projeto biblioteca andante como forma de tentar mudar essa realidade, proporcionando meios de 

construção de opiniões, levando-os à voz ativa em uma sociedade que não se cansa em calar. 

 

4.1 Relatos e experiência do Projeto Biblioteca Andante 

 

Os relatos de experiências do Projeto biblioteca andante foi uma consequência da busca de 

mecanismos de incentivo para a formação de leitores autônomos e competentes. 

Trabalho em uma escola do campo de Ensino Fundamental no município de Alto Alegre dos 

Parecis – Rondônia há três anos como professor. Atualmente, leciono em uma turma do 5º ano, à qual 

tenho me dedicado a formar leitores competentes e com domínio da escrita. 

Mesmo com o pouco tempo de experiência em sala de aula, sempre estive preocupado com a 

forma de ensinar, sempre atento aos mecanismos e práticas de ensino, dialogando bastante com 

professores mais experientes, buscando aprender com eles. 

E em uma de minhas observações, percebi a queixa de professores das séries finais do ensino 

fundamental referente à formação dos alunos no início do 6º ano. Segundo eles, uma de suas maiores 

dificuldades encontradas centrava-se na leitura e interpretação de texto. Tais dificuldades me fizeram 

refletir sobre a necessidade de buscar mecanismos para mudar essa realidade, alguma coisa pelo que 

os alunos pudessem se interessar e, ao mesmo tempo, fazer da leitura algo presente em seu dia a dia, 

não sendo uma leitura feita por obrigação, mas uma leitura em prol do prazer. 

Visava, com isso, colaborar para que os alunos lessem com domínio os diferentes gêneros de 

texto, compreendendo a leitura em suas interpretações e entendendo que ela é necessária para 

formação de cidadãos, seja para liberdade de pensamento, ampliação de argumentos, seja por um 

posicionamento ativo diante do que é imposto. 

Nesse sentido, pensei em um trabalho no qual envolvesse não apenas os alunos, mas a família 

inteira. Uma forma em que pudesse estar proporcionando um ambiente atrativo e prazeroso, cercados 

de variados estilos literários, cuja presença fosse tão constante que se tornasse impossível ignorá-los. 

Assim, uma forma de estar resgatando o interesse ou fazendo-o surgir foi fazer com que a própria casa 

se tornasse uma ‗biblioteca‘, podendo debater diferentes assuntos, tornando o local propício e, quem 

sabe, rotineiro, levando essa prática a algo constante e habitual em suas casas. Surgiu, assim, a ideia 

do projeto biblioteca andante. 

Passei a observar quais os tipos de livros mais chamavam a atenção dos alunos, através de 

leituras diárias, leitura compartilhada e leituras livres – nas quais o aluno era responsável por trazer 

algo no dia seguinte para socializar com a turma. Assim, a biblioteca andante foi uma alternativa de 

juntar o ‗útil ao agradável‘, fazer com que os alunos tivessem um lugar onde buscar livros para leitura 
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e, ao mesmo tempo, levar até a sua casa essa ‗biblioteca‘, oferecendo material de leitura para toda a 

família, percebendo nele a chave da liberdade de pensamento. Trata-se, na prática, de [...] ―um projeto 

educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a 

responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos sabores linguísticos necessários para o 

exercício da cidadania, direito inalienável de todos‖. (PCN‘s, 1997 p. 15).  

Uma vez que na biblioteca da escola não havia materiais em bom estado, e cuja realidade não 

era muito encantadora, busquei adquirir livros novos que mais se enquadrassem à realidade dos 

alunos, assim fazendo deles algo atrativo. 

O projeto foi desenvolvido no primeiro semestre de 2013 – de março a julho – sendo 

composto por uma bolsa com diferentes gêneros textuais: contos, fábulas, histórias em quadrinhos, 

receitas, atlas, revistas. A bolsa foi sorteada todas as sextas-feiras, pois, devido a vontade de todos em 

levá-la para casa, tive que elaborar um processo de seleção justo – um sorteio – em que o aluno 

contemplado ficaria com a bolsa durante sete dias em sua casa. Concomitantemente aos livros para 

leitura, a bolsa seguiu com um caderninho de anotações – um diário de bordo – onde os alunos, pai, 

mãe ou qualquer outra pessoa teve responsabilidade de anotar, em caso do uso do material, relatando 

opinião sobre os livros e o entendimento sobre eles. A partir disso, deu-se origem ao produto final do 

projeto: um diário de anotações sobre a biblioteca andante e socialização por parte dos alunos sobre o 

período que esteve com a biblioteca em casa, relatando momentos de leitura e opinião sobre o 

material. A partir disso, venho relatar algumas das descrições feitas pelas pessoas que tiveram contato 

com a biblioteca. Buscou-se, com isso, demonstrar que a leitura é o mecanismo para mudar uma 

nação, uma ―neo-alienação‖ em que o indivìduo pode ser o sujeito da própria história. 

O diário foi além do esperado, pois houve relatos não só dos alunos, mas pai, mãe, irmãos, 

entre outros, mostrando na prática que aquela velha ideia de falar que brasileiro não tem interesse pela 

leitura não passa de uma falácia. Comprovou-se que, na verdade, é a falta de oportunidades que os 

separam, visto que o diário da biblioteca andante mostrou que grande parte das famílias não tinha 

acesso a material de leitura e, a partir do momento que essa defasagem foi suprida, todos buscaram ler 

e anotar, descrever opiniões. Como constatado: 

 
Minha mãe leu o livro da Ana Maria Braga e a amiga dela também, gostou das 

receitas e até tirou algumas para elas fazerem. Minha irmã também gostou muito da 

bolsa. Meu pai gostou muito dos livros e também da bolsa ele achou linda a historia 

de Deus. (Tarciane 08/06/2013) Os livros de piada que eu li são bem legais, 

divertidas o de receita também ensina coisa interessantes para fazer no dia a dia. 

(Talita 02/06/2013). 

 
Assim, foi possível atingir objetivos além do buscado em sala de aula, pois proporcionou 

oportunidades a toda à família, contribuiu para a formação de pessoas ativas socialmente, com 

opiniões e posicionamentos diante de algumas situações. 
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Nesta visão, não é tarefa somente alunos e professores, mas direcionados a todos 

que desejam abrir seus horizontes, valorizando a leitura como fonte de aquisição de 

conhecimento e como portas de ingresso para as questões reflexivas que atalhe sobre 

os vários aspectos do mundo da leitura. (KAUFAMN, 1995 P.16). 

 
Percebe-se com a biblioteca andante a vontade de todos em efetuar a leitura, demonstrando 

novidade pela presença de livros em suas casas, revelando momentos de leitura compartilhada por 

todos e união para a sua prática. 

 
Eu estava lendo o livro de receita quando minha tia pegou um livro para ler e tirou 

um monte de receitas, ela gostou muito e a Dayane pegou o de piada e começou a ler 

e rir. Então ela falou para mim que gostou muito e foi bom eu te levado a bolsa para 

minha casa. [...] minha irmã pediu para mim ler um livro para ela. (Vanessa 

02/06/2013) 

 
É preciso ressaltar o importante papel de seleção dos materiais para leitura, que não basta 

apenas dar os livros, mas sim buscar atingir os gostos dos leitores, fazendo da leitura algo prazeroso e 

além da obrigação, em que todos tiveram a liberdade de escolha do gênero que mais se enquadrava 

com a personalidade, independentemente da idade. 

Houve casos em que mães de alunos perguntaram se seria possível vender alguns dos livros, 

como citado no diário – “Minha mãe estava vendo os livros e mandou eu perguntar para o professor 

se ele vendia um livro, ela gostou muito dos livros” (Helidiene 22/05/2013). Demonstrou-se, mais 

uma vez, com esse trabalho, que nem sempre é falta de interesse pela leitura, e sim a falta de 

oportunidades e materiais que faz com que a prática da leitura não se concretize. 

A leitura é a principal ferramenta de aprimoramento da escrita e da interpretação. Ela 

proporciona a reflexão e compreensão do contexto envolvente, seja ela fictícia ou não, o que se reflete 

na escrita e na assimilação do conteúdo. Assim relatado – “A antes que eu esqueça também li o Bob 

Esponja e a Família Urso e percebi duas coisas que ser fotógrafo não é nada fácil e a outra que a 

televisão não ensina nada que presta para gente criança.” (sic) (Mateus 12/05/2013), percebe-se que 

a leitura leva o aluno a ―[...] uma compreensão crìtica do ato de ler, que não se esgota na decodificação 

pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo.‖ (FREIRE, 1989 p.9). A leitura leva ainda o aluno a expressar sua opinião sobre o conteúdo 

lido, chegando a conclusões, expondo vontades e ideias, à visão do contexto, descrevendo, assim, sua 

visão do mundo. 

Nesse contexto chego à conclusão de que leitura não se inicia na escola e tão pouco termina, e 

sim está permanente em todo lugar em que estamos. Ela está presente desde o nascimento e com o 

amadurecimento ela vai se perpetuando no nosso dia a dia, dando sentido ao meio social, desde a 

interpretação de imagens ou desvendamento de códigos e costumes, percorrendo durante toda a vida. 

Por esse motivo, a leitura deve ser sempre entendida como algo intrínseco ao ser humano e que o 

acompanha. Assim, devemos sempre proporcionar oportunidades para que todos possam ter acesso à 
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leitura, bem como aprimorar sua relação com materiais de leitura, fazendo-os evoluir socialmente, 

abrindo novos horizontes e possibilidades. 

Por fim, com o desenvolvimento do projeto, foi possível perceber resultados diretos no 

processo de aprendizagem, seja melhorando a grafia dos alunos, seja ampliando o repertório para as 

produções escritas – textos, frases, bem como influenciando na oralidade, desde sequências de ideias 

até opiniões sobre diferentes assuntos. Este projeto fez da leitura a principal ferramenta para formação 

de cidadãos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Assim, pode-se concluir que a leitura é principal fonte de transformação da sociedade, seja 

essa mudança social, intelectual ou política. É a chave da libertação, o caminho do crescimento. A 

instituição de ensino é responsável para que isso aconteça. E dentre os diversos desafios a serem 

enfrentados por ela está a formação de seres pensantes. A escola precisa fazer com que os cidadãos 

estejam mais preparados diante dos meios de alienação, proporcionando-lhes voz e posicionamento 

nas situações que são impostas. 

Com o projeto, pôde-se perceber também o interesse de todos em efetuar leitura, pensar e 

opinar diante do que estavam lendo, demonstrando que o que falta é incentivo e políticas educacionais 

focadas, que possam proporcionar uma leitura além da decifração de códigos, uma ação pelo 

conhecimento, levando-os ter o entendimento do ‗certo ou errado‘, tornando-se cidadãos críticos e 

ativos em uma sociedade de domínio intelectual. 

Por fim, através da leitura seja possível cumprir aquilo que é exigido pelas leis educacionais – 

a formação de cidadãos –, além de fazer com que o crescimento individual reflita no coletivo, 

construindo uma base sólida e eficaz de uma nação desenvolvida. 
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Resumo 

Este trabalho foi desenvolvido com os educandos do I ciclo da 1º fase na escola Marechal Cândido 

Rondon agrovila 19 a 65 km Assentamento Antônio Conselheiro Tangara da Serra-MT a partir de uma 

pesquisa bibliográfica como objetivo apresentar a música como um aliado na educação, 

proporcionando reflexões sobre a importância da educação musical para o desenvolvimento da 

inteligência e da integração da criança. Explica como a musicalização pode contribuir com a 

aprendizagem, e apresenta a capacidade que a música tem de influenciar o ser físico e mental, 

podendo contribuir para a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. Os PCNs 

ressaltam a importância da música na formação do cidadão é necessário que todos tenham a 

oportunidade de participar ativamente como ouvintes, intérpretes, dentro e fora da sala de aula. A 

intenção da musica como processo pedagógico não é formar cantores, mas sim, despertar a curiosidade 

o interesse em interpretar o sentido da música. Foram trabalhadas na sala de aula inúmeras músicas 

entre elas podemos destacar; Abecedário da Xuxa e trabalhado o alfabeto. Educação religiosa a música 

―Deus é bom‖ e ―É bom ter Jesus no coração‖. ―A Tartaruguinha‖, família silábica do Ta, Te, Ti, To, 

Tu, com os numerais a música os “10 Indiozinho”. A cultura mato-grossense, a música ―A lua‖. 

Trabalhar com a música ofereceu inúmeras oportunidades para as crianças aprimorarem suas 

habilidades motoras, aprenderam a controlar seus músculos a mover com desenvoltura. O ritmo cantar 

fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, foi experiências importantes, permitiu desenvoltura e o 

senso rítmico, fatores importantes que contribuiu no processo de aquisição da leitura e da escrita. 

 

Palavras-chaves: Música. Lúdico. Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho se propõe a refletir a prática da Música no ensino, como ela foi vista e 

desenvolvida no decorrer de várias décadas. Segundo Souza (2001, p. 49) ―A palavra música não é um 

termo universal e o ato de vivenciá-la, tal como nós a entendemos, não tem a mesma perspectiva em 

todos os cantos do mundo‖. 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a música como importante aliada no processo de 

ensino-aprendizagem, mostrando também que a música exerce um grande poder no estímulo 

facilitando a decodificação dos conteúdos, ela tem a sua essência apresenta características que podem 

variar de cultura para cultura, embora ela seja vista como meio de comunicação e de relacionamento 

entre os povos, ela é uma linguagem universal, mas com muitos dialetos. 

A música na educação é vista como facilitadora do processo de aprendizagem, como 

instrumento para tornar a escola um lugar mais alegre e receptivo, e também ampliando o 

conhecimento musical do aluno. Ou seja, a música é um forte instrumento pedagógico que deve ser 

inserida na grade curricular, pois ela faz parte do cotidiano das pessoas e é uma expressão artística 

muito importante presente no contexto social e para o desenvolvimento deste trabalho monográfico foi 

utilizada uma pesquisa bibliográfica. 

A musica é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar e 

desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso 

rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do 

respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência 

corporal e de movimentação. 

Com base nas pesquisas realizadas, o trabalho monográfico será realizado com finalidade de 

apresentar a música como um aliado no processo ensino-aprendizagem, mostrando que a educação 

musical beneficia a criança no seu desenvolvimento psicológico, viso-motor, auditivo, perceptivo, 

desenvolve a criatividade, a disciplina corporal, a articulação da boca, a pronúncia, a coordenação 

motora e enriquece o vocabulário. A música também promove uma sensação de prazer e alegria 

fazendo do momento de realização das aulas musicais verdadeiros aliados na aprendizagem. 

 Com as bibliografias usadas, pretendo proporcionar aos leitores do artigo uma nova visão da 

educação musical, mostrando como ela pode ajudar no desenvolvimento dos conteúdos diários e no 

conhecimento da criança. As funções psiconeurológica estão diretamente envolvidas ao aspecto 

cognitivo e psicológico que contribui nas operações mentais onde acontece o aprendizado. 

Este artigo foi dividido em três capítulos, ou seja, uma sequência de informações, cada 

capítulo apresenta reflexões sobre a música voltada para a aprendizagem do aluno, que vai desde a sua 

origem até o século XXI, onde os autores que mais contribuíram com a criação deste artigo foram 

ROSA, SOUZA e JEANDOT. 
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No primeiro capítulo apresenta a origem da música, na sequência mostra a música como aliada 

pedagógica e para finalizar mostra a importância como instrumento didático e a na aprendizagem.  

 Para melhor compreensão da música voltada para a aprendizagem, e de como usar a música na 

sala de aula, foi possível contar com a colaboração de alguns profissionais que fazem o uso da música 

em suas atividades pedagógicas. 

Enfim a música é um bem cultural e seu conhecimento não deve ser privilégio de poucos. A 

escola ao proporcionar a convivência com os diferentes gêneros, proporciona uma análise reflexiva do 

que lhe é apresentado, permitindo que o aluno se torne mais crítico. 

Evidenciou-se através deste estudo que as diversas áreas do conhecimento podem ser 

estimuladas com a prática da musicalização. De acordo com esta perspectiva, a música é 

concebida como um universo que conjuga expressão de sentimentos, idéias, valores culturais 

e facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que vive.  

Ao atender diferentes aspectos do desenvolvimento humano: físico, mental, social, 

emocional e espiritual, a música pode ser considerada um agente facilitador do processo 

educacional. Nesse sentido faz-se necessária a sensibilização dos educadores para despertar a 

conscientização quanto às possibilidades da música para favorecer o bem-estar e o 

crescimento das potencialidades dos alunos, pois ela fala diretamente ao corpo, à mente e às 

emoções.  

A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória e a 

inteligência, relacionando-se ainda com habilidades linguísticas e lógico-matemáticas ao 

desenvolver procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e a se orientar melhor no 

mundo. 

A música tem o poder de influenciar e envolver os alunos numa perspectiva de aprendizagem 

mais prazerosa. Para trabalhar a música, ferramenta tão importante do ponto de vista didático é preciso 

que o professor tenha afinidade e goste de música. 

A partir dessas constatações, é possível perceber o valor que o som exerce sobre os seres 

humanos, a música como aliada no processo pedagógico, ganha força, pelo suporte e penetração mais 

intensa que adquire a transmissão de sua mensagem original. 

Esta pesquisa propõe-se a oferecer aos leitores conhecimento e reflexões sobre a música no 

contexto escolar, voltada para a aprendizagem, na medida em que aliem a música, cantada ou tocada, a 

disciplina que ensinam, para auxiliar a assimilação dos aprendizes. 

A música há muito tempo vem sendo explorada, demonstrando a muito potencialidade 

como auxiliar no aprendizado, porém grande parte dos sistemas educacionais da sociedade 

moderna, não tem a musica como disciplina. Para Bréscia (2003, p. 81) ―[...] o aprendizado de 
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música, além de favorecer o desenvolvimento afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, 

melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar socialmente o indivìduo‖.  

O educador deve selecionar músicas que possibilitem uma integração com a sala de aula, isso 

vai tornar a sua aula dinâmica, atrativa, e vai ajudar a recordar as informações. Mas, a música também 

deve ser estudada como matéria em si, como linguagem artística, forma de expressão e um bem 

cultural. A presente pesquisa foi desenvolvida foi realizada com professores de diferentes instituições 

onde a música faz parte do currículo escolar. Na sala de aula foi levado texto de música e a música 

cantada para resgatar os valores. Percebemos que a música aumentou gradativamente a sensibilidade, 

a capacidade de concentração, também o raciocínio, e desencadeou diversas emoções, os alunos 

passaram a interagir mais até mesmo os mais agitados com o decorrer do trabalho ficaram mais 

comprometidos com tema trabalhado. Foi trabalhado músicas de curta duração, com letra alegres 

engraçadas, para estimular a fantasia e o imaginário. Entendemos que a música não somente auxilia no 

processo ensino-aprendizagem, mas ajuda no processo de desinibição, favorecendo assim o convívio 

social harmonioso e respeitoso, despertando na criança o interesse por outras aprendizagens. Ela é 

vista como uma forma descontraia de aprender. Pois a criança internaliza melhor seu processamento, 

ou seja, sua memorização quando é usado uma metodologia diferente para ensinar. 

Conclui-se que a música apresenta diversas maneiras de ser trabalhada voltada para a 

aprendizagem, mesmo sendo uma grande aliada no processo de ensino ela não faz parte do currículo 

escolar nas diversas áreas do ensino. Considerando-se uma lacuna no ensino, pois os professores 

principalmente das séries iniciais utilizam a música como forte aliado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A música é um instrumento didático inesgotável que pode proporcionar conhecimento desde a 

pré-escola as fases de aprendizagem. A música é uma atividade muito rica em possibilidades de 

exploração, e pode ser trabalhada de acordo com a criatividade do professor, tanto nas séries iniciais, 

como ao longo de todo o processo educativo do ser humano. 

 Segundo Rosa (1990, p. 16), ―educar musicalmente é propiciar a criança uma compreensão 

progressiva da linguagem musical, através de experimentos e convivência orientada‖. A criança tem 

capacidades incríveis, ela vive intensamente cada descoberta. Quando brinca, ela realiza a brincadeira 

com toda a seriedade, pinta, desenha, explora sons, inventa música. 

 O professor deve estimular e compreender a essência da linguagem musical em cada aluno e 

facilitar o contato da criança com as diversas linguagens que se constrói a partir de um significado, 

necessário para explorar o potencial da criança. 

 Para Rosa (1990, p. 19), ―a melhor forma de trabalho pedagógico é aquela que proporciona a 

educação da pessoa inteira, criativa e crìtica‖. Em suas atividades pedagógicas o professor deve 

apresentar aos seus alunos as mais variadas situações de aprendizagem, a linguagem musical pode ser 

vista como uma representação de vida da criança. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 44 

 O professor pode trabalhar a música em todas as demais áreas da educação: escolhendo 

sabiamente uma música ele pode realizar um trabalho interdisciplinar facilitando a aprendizagem de 

forma descontraída e prazerosa para todos os alunos. 

 A música pode ser explorada ao máximo, desde o período preparatório à alfabetização que se 

beneficia do ensino da linguagem musical, segundo Rosa (1990, p. 21), ―as atividades propostas que 

contribuem para o desenvolvimento da coordenação visomotora, da imitação de sons e gestos, da 

atenção e percepção, da memorização, do raciocínio, da inteligência, da linguagem e da expressão 

corporal‖.  

 O professor deve explorar ao máximo o trabalho com a música, deve deixar seus alunos 

expressarem suas emoções, as crianças podem rolar, correr, pular, dar saltos, comemorar extravasar 

suas emoções. Incentivar a criança a explorar, de maneira livre e espontânea, todos os instrumentos 

sonoros existentes na escola. 

 Os instrumentos também podem ser confeccionados em sala, para estimular o interesse em 

conhecer e construir o próprio material a ser usado, os sons são produzidos muito fácil até uma tampa 

com uma panela ao se encontrarem emite sons. Como ressalta Rosa (1990, p. 66): 

 
Com as crianças em idade pré-escolar convém enfatizar a liberação do instinto 

rítmico, principalmente por meio da expressão corporal, de uma forma criativa e 

espontânea, e da utilização de exercícios rítmicos, com acompanhamento do ritmo 

de canções.  

 

 As crianças podem usar os instrumentos naturais de percussão que emite sons, como as mãos, 

os pés e os dedos. De acordo com Rosa (1990, p. 74), ―o ser humano tem várias maneiras de responder 

aos estímulos do meio ambiente – o movimento é uma delas‖.  

A música com ritmo acelerado logo ativa a sensação de felicidade e o corpo responde ao 

estímulo através da dança o professor pode trabalhar música que envolva mãos, pés, identificando as 

partes do corpo, trabalhar em cima, em baixo, ao lado e uma diversidade de coisas que promova o 

desenvolvimento da criança. 

 Segundo Jeandot (1990, p. 20), ―o educador, antes de transmitir sua própria cultura musical, 

deve pesquisar o universo musical a que a criança possa ouvir escutar, perceber, descobrir, imitar, 

repetir os sons, isto é, construir seu conhecimento sobre música‖.  

 Ao educador caberá desenvolver uma proposta de trabalho na qual as crianças possam ouvir, 

escutar, perceber, descobrir, imitar, repetir os sons, ou seja, construir conhecimento sobre a música, 

ela deve também estimular a criança. Através de um trabalho criativo, a criança se sentirá motivada a 

aprender e desenvolver suas habilidades. 

 A conduta do professor é essencial em todo o processo de aprendizagem. Embora seja mais 

cômodo impor silêncio, o educador deve esforçar-se para respeitar os ruídos que as crianças produzem 

na classe. 
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 Para Nestrovski (p. 57), ―um bom professor de música ensina assuntos mais especializados, 

como as técnicas antigas de tocar determinando instrumento, ou os diversos estilos de orquestras‖.  

 É dever da escola transmitir os conhecimentos produzidos pelo homem, tanto os científicos 

como os artìsticos. ―A música deve continuar a viver nas civilizações futuras‖. (JEANDOT, 1990, p. 

133) 

 A criança de posse de um instrumento musical, de brinquedo ou não, manipula, explora, testa 

observa os sons com toda a energia. Essa exploração sonora natural da criança não só pode, como 

deve ser incentivada. Segundo Moura (1996, p. 14), ―as crianças procuram objetos capazes de produzir 

sons (talheres, caixas, latas, papéis, gravetos etc.)‖.  

 A escola é um local onde a criança tem mais possibilidades de aprender e desenvolver suas 

habilidades, com um empreendimento educativo voltado para o aprendizado musical, que aumenta a 

possibilidade de aprendizado do aluno, tanto na musicalização como em outras áreas do 

conhecimento. 

 A música apresenta várias possibilidades de trabalho, e o professor pode confeccionar 

materiais em sala, é muito divertido e as crianças adoram, entre elas podemos destacar as de vários 

instrumentos como: par de cocos, pandeiros, tambores, reco-reco, entre outros. A utilização de 

instrumentos para a emissão de sons rítmicos estimula a curiosidade e a capacidade auditiva 

essenciais para o desenvolvimento do conhecimento do aluno. 
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Resumo:  

Este trabalho se constitui em relatório analítico e reflexivo apresentado no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia para Educação Infantil, do núcleo de Educação Aberta e a Distancia da Universidade 

Federal de Mato Grosso, como exigência para conclusão do núcleo de estudos de Ciências Básicas e 

Metodológicas de Educação Infantil que buscou pesquisar As Múltiplas Linguagens e Maneiras de 

Expressar Conhecimento na Educação Infantil. O trabalho foi realizado na Creche Municipal Menino 

Jesus na Rua: Iguaçu nº 73 Bairro: Alvorada no Município de Barra do Bugres/MT com crianças do 

Pré I e II e pode contar também com as auxiliares da instituição. A Educação Infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. Assim, o brincar é considerado o primeiro experimentar do mundo que se realiza na vida 

da criança. É uma forma de linguagem que permite a interação e possibilita descobertas e 

conhecimentos sobre si mesmos, o outro e o mundo que os rodeiam. Em outras palavras, é no brincar 

livre da criança que ela vai estruturando sua capacidade de julgamento, a capacidade de fundamentar 

sua personalidade em importantes valores, princípios e regras. Dessa forma esse trabalho nos 

possibilitou interagir no processo de ensino aprendizagem das crianças da instituição, permitindo que 

pudéssemos socializar o trabalho com outros profissionais da educação. 
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INTRODUÇÃO 

 

  No Brasil, a Educação Infantil isto é, o atendimento as crianças de 0 a 6 anos de idade 

em creches e pré-escolas, é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988.  A partir 

da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, a Educação Infantil 

passou a ser definida como a primeira etapa da Educação Básica.  

 Diante do exposto, o cuidar e o educar na primeira infância vêm sendo discutidos como 

assuntos prioritários do governo, organismos internacionais e organizações da sociedade civil, 

por um número crescente de países em todo mundo. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de (1996, p. 32) declara que: 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade. 

 

 Por esse motivo, fica claro que a Educação Infantil é extremamente importante para a 

formação da criança de 0 a 6 anos, pois o período do nascimento até aos cinco anos de idade é 

considerado a fase que a criança mais aprende, ou seja, esse espaço de tempo é insuperável ao 

restante de vida do ser humano.  

 A criança como todo ser humano é um sujeito social e histórico, e faz parte de uma 

organização familiar que está inserida em sociedade com uma determinada cultura, em um 

determinado momento histórico. 

 Portanto, como declara a LDB, a Educação Infantil deve proporcionar o 

desenvolvimento integral de criança, pois neste período a criança está em processo de 

formação e construção de pessoa, no qual o cuidar e o educar são extremamente importantes e 

necessários para o desenvolvimento infantil.  

 Nessa perspectiva, a Educação Infantil deve tornar acessível a todas as crianças sem 

nenhuma discriminação elementos da cultura para enriquecer o desenvolvimento infantil e 

promover a inserção social. Em decorrência disso, o Interacionismo e a Dialética deve estar a 

todo instante no desenvolvimento do trabalho ofertado na Instituição de Educação Infantil, no 

qual o papel socializador propicie o desenvolvimento da identidade das crianças através da 

interação que ocorre entre professor-aluno, aluno-aluno e alunos-espaços, para que o aluno 

supere as diferenças, exercitando-se em práticas sociais democráticas e inclusivas. 

Em relação à Dialética, Borges (2009, p.71) afirma que: 
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A concepção de dialética de educação projetou o ensinar e o aprender como 

dois processos diferentes e complementares entre si, ligadas aos dois sujeitos 

do processo educativo. Para o ideal de aprender a ser dessa concepção, 

professor e aluno ensinam e aprendem (...).  

 

De acordo com a concepção e Dialética pontuada por Borges, fica nítido que a 

Educação Infantil não pode mais ser concebida de caráter assistencialista, mas como em 

espaço que promove o desenvolvimento integral da criança, no qual está inserida a construção 

de conhecimentos e ampliação do universo simbólico das crianças. Portanto, um espaço onde 

ocorre a interação e trocas de experiências e conhecimentos, no qual tanto a criança como os 

educadores ensinam e aprendem. Em outras palavras, não é simplesmente uma transmissão de 

conhecimentos, ou seja, do que sabe para quem não sabe, mas, a construção de conhecimentos 

de ambos neste processo.  

 A criança não pode ser considerada como uma folha de papel em branco, pois quando 

ela chega às Instituições de Educação ela já traz consigo um vasto repertório de 

conhecimentos, como enfatiza Borges (2009, p. 73), ―ao entrar na escola, a criança trás 

consigo conhecimentos, habilidades e valores produzidos em nível de senso comum, com 

base em suas experiências de vida‖.  

 É preciso saber valorizar e respeitar as diversidades e as diferentes culturas que se 

apresentam nas Instituições, pois cada uma delas vive em determinado contexto, que quase 

sempre se diferem.  

 Para Borges a concepção de conhecimento são modelos de conhecimentos construídos 

por filósofos para validar o conhecimento científico. Dessa forma, os primeiros modelos de 

conhecimento o Racionalismo e o Empirismo se opuseram um ao outro, surgindo então a 

Dialética que superou a oposição entre os dois primeiros modelos de conhecimento. Todavia, 

as três concepções têm em comum o fato de conceberem a Educação como uma determinada 

forma de ensinar e aprender conhecimentos e valores produzidos por um indivíduo, por um 

grupo ou pela sociedade. 

 A concepção Dialética de Educação projetou o ensinar e o aprender com dois 

processos diferentes e complementares entre si, porém ligados aos dois sujeitos no processo 

de conhecimento em relação a determinado objeto. Assim, não é uma simples transmissão do 

que sabe para quem não sabe. Mas, o conhecimento de ambos neste processo. Portanto, o 

professor envolve a criança, considera o momento em que está o aluno, situa-se nele, e 

constrói em conjunto o conhecimento.  
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 Nesse contexto, Borges (2009, p. 71) afirma que o ensinar e o aprender é ―significar e 

(re) significar conhecimentos e valores vivenciados, dia a dia pelos alunos, e trabalhados 

diuturnamente, pelo professor, como conteúdo de ensino‖. Conforme foi abordado o ensinar e 

o aprender se refere ao significar e (re) significar os conhecimentos já construídos e os que 

serão construídos a todo instante, haja vista que as sociedades, ou seja, os meios em que 

vivem os seres humanos estão em constante processo de transformação.  

 Diante do que foi exposto, é importante ressaltar que é preciso que os educadores da 

Educação Infantil e a própria Instituição transforme ou (re) signifique sua concepção, pois é 

muito importante que o trabalho desenvolvido pelos profissionais contemple tanto o caráter 

do cuidar quanto o educar, indispensáveis para o desenvolvimento infantil.  

Nesse sentido, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, 

p.24) enfatiza que cuidar é:  

(...) parte integrante da educação (...). A base do cuidado humano é 

compreender como ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar 

significa valorizar e ajudar a desenvolver as capacidades. O cuidado é um ato 

em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e 

implica em procedimento específico. O desenvolvimento depende tanto dos 

cuidados relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com 

aos aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos 

cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos 

e das oportunidades de acesso aos conhecimentos variados. 

 

Como foi evidenciado, o cuidar é fundamental para o desenvolvimento integral da 

criança. Por isso, a respeito do significado do cuidar e do educar para o desenvolvimento da 

criança de zero a seis anos, é preciso pontuar que a criança constrói o seu conhecimento nas 

interações que estabelece com o meio físico, social, cultural, econômico e político em que 

vive. Portanto, os educadores devem valorizar os conhecimentos prévios, as habilidades e 

valores construídos pelas crianças nas experiências vivenciadas, para realizar a mediação 

pedagógica para transformar toda a bagagem de conhecimentos já elaborada pelas crianças 

em conhecimentos científicos. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 23) configura a 

Educação e a Infância com um novo olhar. 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com 

os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 

crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 
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Como aborda o RCNEI, o cuidar na Instituição de Educação Infantil, compreende 

essa dimensão como parte integrante da educação, com o intuito de valorizar e ajudar o outro 

a se desenvolver como ser humano. Portanto, o cuidar é fundamental nas Instituições de 

Educação Infantil, pois o cuidar da criança é, sobretudo dar atenção a ela, considerando-a um 

ser que está em contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade e 

respeitando às suas necessidades. 

No entanto, para atingir os objetivos relacionados aos cuidados que promove a 

preservação da vida e o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as 

atitudes e procedimentos referentes a conhecimentos específicos a respeito do 

desenvolvimento biológico, emocional e intelectual das crianças, sejam adquiridos pelos 

profissionais que atuam na Educação Infantil, para respeitar o direito garantido por Lei, e 

ofertar um trabalho que realmente atenda as especificidades das crianças pequenas.  

 Nesse sentido, considerando que a prática pedagógica do Curso de Licenciatura para 

Educação Infantil é pautada na concepção do Interacionismo e da Dialética, que é visível no 

processo de ir e vir, na ação-reflexão-ação onde ocorre a interação, socialização e a 

construção de conhecimentos, que é evidenciada neste Seminário Temático ―As Maneiras de 

Expressar o Conhecimento na Educação Infantil‖ da área de ―As múltiplas Linguagens na 

Educação Infantil‖, cujo tema é ―A Linguagem verbal Oral na EI‖ e do recorte ―Aprender 

Brincando‖, que apresenta toda a riqueza e amplitude desse processo de aprendizagem. 

 A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as 

crianças ampliarem suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas 

sociais. A linguagem se constitui como um dos eixos relevantes na educação das crianças de 0 

a 6 anos, haja vista a sua importância para a formação do sujeito, para a interação com outras 

pessoas e na orientação das ações realizadas pelas crianças na construção de conhecimentos e 

no desenvolvimento do pensamento. 

 A importância da leitura e da escrita na aprendizagem justifica a atenção ao domínio 

da linguagem em todas as áreas. Segundo Neder e Possari (2008, p.23), ―as linguagens não se 

separam. Quando interagimos, usamos todas as nossas formas de expressão. Ao falarmos, 

gesticularmos, movemos à cabeça, os olhos, as mãos, sorrimos. Enfim, movemos todo o 

corpo‖. 

 Desta forma, a fala da criança é tão importante quanto à ação, pois a fala e a ação se 

encontram imbricadas, ou seja, ambas participam do processo de desenvolvimento do ser 
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humano. Assim, a fala adquire uma importância vital na vida dos seres humanos, 

possibilitando interação com as pessoas, com o meio, e conseqüentemente proporcionando a 

aprendizagem, pois o ser humano está sempre em processo de construção num mundo que se 

transforma a todo instante.   

Nesse contexto, Rojas (2007), pontua que a linguagem oral é extremamente 

importante para a interação, principalmente no brincar que se inicia nas experiências 

interativas entre a mãe e a criança que tem natureza simbólica, de imitação de situações do 

cotidiano, de gestos e contos, espaço propício para a educação da criança. O primeiro 

ambiente lúdico que permite a criança se expressar e agir com determinação e naturalidade. 

As idéias e as ações adquiridas pelas crianças provêm desse mundo social, incluindo a família 

e seu círculo de relacionamentos. Portanto, ao brincar ela aprende e internaliza conhecimentos 

simbolicamente através de situações lúdicas.  

 Segundo Kishimoto (1999), as práticas lúdicas proporcionam subsídios para a 

compreensão da brincadeira como uma ação livre da criança, que explora o uso dos dons e 

objetos, que são considerados valiosos suportes para a ação docente, que enriquecem a prática 

pedagógica, permitindo a aquisição de habilidades e conhecimentos, justificando a inclusão 

dos jogos educativos na prática do educador. 

 Em decorrência do que foi exposto, Kishimoto (1999, p.36,37) pontua que: 

Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com 

vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. 

Desde que mantidas as condições para expressão do jogo, ou seja, a ação 

intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as 

situações de aprendizagem. Utilizar o jogo na Educação Infantil significa 

transportar para o campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar 

a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do 

prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. 

 

 Reafirmando o que pontuou o autor, o brincar nada mais é que as atividades que a 

criança realiza naturalmente, reproduzindo situações do mundo em que vive, nas quais ela 

aprende de forma prazerosa, ou seja, brincando. Moura (1996), afirma que o aprender 

brincando aproxima a criança em relação ao conhecimento científico, no qual para isso leva a 

experiência ―virtual‖ de situações de resoluções de problemas, próximos daqueles enfrentados 

na realidade. 

 Entretanto, o brincar nas atividades pedagógicas deve ser intencional e dirigido, para 

que possibilite a construção de conhecimentos realizados pelas crianças.  
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 Assim, o brincar é considerado o primeiro experimentar do mundo que se realiza na 

vida da criança. É uma forma de linguagem que permite a interação e possibilita descobertas e 

conhecimentos sobre si mesmos, o outro e o mundo que os rodeiam. Em outras palavras, é no 

brincar livre da criança que ela vai estruturando sua capacidade de julgamento, a capacidade 

de fundamentar sua personalidade em importantes valores, princípios e regras.  

 Segundo Vygotsky (1991), o mundo não é visto simplesmente com cor e forma, mas 

também como um mundo com sentido e significados. Mundos plenos de sentidos e 

significados, além de intensamente coloridos, com variadas formas, objetos e pessoas, 

influenciam diretamente a vida da criança, instalando em seu ser desejos, fantasias, sonhos. 

 A imaginação é um caminho de realização que a criança encontra para resolver seus 

conflitos. Por isso, além da realização de seus desejos, a criança passa a internalizar situações 

que a levam a comportamentos desejados pelo meio em que vive. Portanto, o brincar vem em 

todos os aspectos atender a esses apelos da consciência infantil, visto que não existem 

brinquedos sem regras. A situação imaginária contem regras de comportamento, embora 

possa não ser um jogo de regras formais estabelecidas a priori.  

De acordo com Kishimoto (1996), o lúdico é uma ação livre, prazerosa, espontânea, 

meio pelo qual a criança expressa sua vontade. É considerada livre porque a criança tem o 

direito de aceitar a atividade ou não. Por essa razão, é muito importante que o educador 

mantenha o equilíbrio, ou seja, ter sempre em mãos uma outra atividade que possa substituir a 

que a criança recusou participar. Outro fator importante, que requer atenção é não esquecer 

que as atividades impostas para as crianças deixam de ser prazerosa, perdendo assim o caráter 

da naturalidade e espontaneidade infantil, e o prazer de brincar livremente.    

Considerando que o brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil, pois 

promove o desenvolvimento integral da criança, as atividades foram desenvolvidas na Creche 

Municipal Menino Jesus, localizada na Rua Iguaçu nº. 73 do Bairro Alvorada no centro do 

Município de Barra do Bugres/MT, com as crianças da faixa-etária de 3 a 4 anos de idade, no 

período matutino, cujo período de duração foi de 1 hora e meia. 

 Esta Instituição até o presente momento ainda não possui sede própria, e a um bom 

tempo se instala em espaços alugados, nada apropriados para uma Creche. No entanto, é 

importante comentar que neste ano o Município recebeu do Governo Federal o valor de RS 

700.000 mil reais para a construção do Centro de Educação Infantil que será construído no 

Bairro Maracanã desta cidade. A Instituição escolhida possui no momento 20 profissionais. O 
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quadro profissional é composto por 1 coordenadora, 10 recreadoras, 2 cozinheiras, 3 

vigilantes, 2 lavadeiras e 3 contínuas. Desta forma, a Instituição apresenta dificuldades em 

muitos aspectos, principalmente a respeito da infra-estrutura e equipamentos mobiliários, 

incluindo a carência de profissionais qualificados, pois do quadro de profissionais que atuam 

na Instituição apenas 4 estão cursando a Licenciatura em Pedagogia para Educação Infantil.  

É importante ressaltar, que as atividades possibilitaram fazer interface com as Áreas de 

Linguagem, O Pensamento Matemático e a Natureza e a Descoberta da Realidade Natural e 

Artificial, ambas do Terceiro Núcleo de ―As Múltiplas Linguagens na Educação Infantil‖. 

O referido Plano de Ação foi elaborado como atividade do Meio II da Área de 

linguagens na Educação Infantil III (Literatura Infantil). Para aplicar as atividades propostas, 

primeiramente visitamos a Instituição para apresentar o Plano de Ação à Coordenadora 

Pedagógica, para que conhecesse as atividades e os objetivos propostos, e nos desse a 

permissão para desenvolvê-las e nos levasse à sala de aula para conhecermos as crianças da 

turma escolhida.  

Os objetivos propostos para as atividades foram proporcionar as crianças desenvolver 

suas potencialidades perceptivas e estimular através da arte de contar histórias o prazer de 

ouvir, contar e o gosto pela leitura, bem como propiciar a coordenação motora, afetividade, 

ampliação do vocabulário infantil, socialização, o raciocínio lógico, o gosto pelas frutas e o 

prazer de aprender brincando. 

Iniciamos o desenvolvimento das atividades propostas nos apresentando as crianças, 

que depois também se apresentaram dizendo seus nomes. E logo em seguida realizamos um 

breve diálogo com as crianças a respeito das atividades que iríamos desenvolver, solicitando a 

elas que ambas se sentassem no chão da sala em forma de círculo para iniciarmos contando a 

―História de Mili‖, como demonstra a foto. 
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            Foto 1: As crianças se organizando para ouvir a história. 

            Fonte: Arquivo particular das acadêmicas. 

 

É extremamente relevante ressaltar que, antes de contar uma história, os educadores 

juntamente com as crianças se organizem no espaço em que será desenvolvida a atividade, 

para que todos possam acompanhar a contação da história, e ouvir e ver as ilustrações com 

atenção. Desta forma, a linguagem oral é fundamental, pois é preciso haver entre crianças e 

educadores o diálogo, a interação, para que todos possam se comunicar, compreendendo com 

clareza o que o outro está falando.  

Nesse contexto, Bettelheim apud Spindola et al (2008, p.19) afirma que: 

Para que uma história prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar 

sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a 

imaginação, ajudá-la a desenvolver seu intelecto e tornar claras suas 

emoções, estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações; reconhecer 

plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os 

problemas que as perturbam. 

 

  Como foram abordadas, as histórias que os educadores contam só prenderão a atenção 

das crianças se despertarem a curiosidade delas.  Por isso, o educador dever escolher as 

literaturas infantis com muita atenção, se preocupando com a faixa-etária das crianças, com os 

conceitos implícitos nas histórias e com a forma que irá contar as histórias, para que as 

crianças realmente se transportem para o contexto da história usando sua imaginação e 

criatividade.  
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 De acordo com Spindola et al (2008), o ato de contar histórias surgiu no homem, a 

partir do momento em que fez presente a necessidade de comunicação do ser humano. As 

tradições, as lendas, os mitos, os contos de fadas e as fábulas são considerados os principais 

temas da literatura infantil. O importante das Literaturas Infantis, é que ela propicia momentos 

de lazer, prazer, descontração e viagens ao mundo maravilhoso dos sonhos e das fantasias. 

Assim, através da Literatura Infantil explora-se o imaginário, proporciona a construção de 

conhecimentos e possibilita as crianças expressarem seus sentimentos e emoções.  

 Nessa perspectiva, a Literatura Infantil faz parte do mundo da criança desde os 

primeiros meses de vida, e existem vários livros de histórias apropriados para as crianças 

desta faixa etária, o que seria interessante se os pais os explorassem, proporcionando as 

crianças uma viagem significativa pelo mundo das fantasias, carregados de sentido e 

significados extremamente importantes para a formação das crianças pequenas. 

 Todavia, é importante ressaltar que nem sempre a Literatura Infantil tão importante na 

educação de hoje, foi utilizada nas Instituições de Educação Infantil com caráter pedagógico 

como enfatiza Spindola et al (2008, p.59): 

Geralmente, nas Instituições educativas, as professoras contam histórias no 

fim do período, somente para passar o tempo, e não as utilizavam para 

desenvolver nenhum tipo de atividade que ajude na construção de 

conhecimentos e que contribua para o desenvolvimento da criança. É comum 

oferecer livros para as crianças simplesmente folhearem, visando apenas que 

a criança não atrapalhe, enquanto outras crianças fazem atividades rotineiras.  

 

Como enfatizaram as autoras, a leitura para muitos educadores era concebida como 

uma forma de manter as crianças quietas, como castigo por seus comportamentos e as 

traquinagens realizadas por elas na sala de aula. Desta forma, o que deveria ser utilizada como 

um recurso extremamente relevante para o desenvolvimento infantil, ainda hoje não é 

considerado por muitos educadores como um suporte realmente necessário à prática 

pedagógica dos educadores, pois os livros de histórias infantis são repletos de diversos 

conceitos que com certeza precisam ser trabalhados com as crianças, que estão em processo 

de construção de pessoa e identidade, que influenciará toda a sua vida. 

O ato de contar histórias é uma ação simples, porém carregada de sentido e 

significados, capaz de enriquecer a aula do educador, propiciando uma grande diversidade de 

atividades que podem ser desenvolvidas a partir de história contada nos espaços da Educação 

Infantil. Uma atividade que propicia a criança interagir com o educador, com as demais 
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crianças, com o meio em que vive conhecendo de forma extremamente prazerosa o mundo a 

sua volta.  

Nesse sentido, a aprendizagem se dá através da linguagem e da interação que se 

estabelece entre as pessoas e o meio em que vive como evidencia o RCNEI (1998, p.117):  

Aprender uma língua (sistema de signos histórico e social que possibilite ao 

homem significar o mundo e a realidade) não é apenas aprender palavras, 

mas também aprender seus significados culturais, e, com eles, os modos 

pelos quais as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam e 

representam à realidade.  

 

Conforme foi evidenciado o processo de construção de conhecimentos das crianças, 

acontece por intermédio da linguagem e da interação que ocorre a todo instante nas 

experiências vivenciadas pelas crianças no cotidiano do meio em que vivem, onde nas 

atividades do seu dia-a-dia se encontram diferentes tipos de linguagens carregadas de sentido, 

símbolos e significados importantes, que influenciam diretamente no desenvolvimento 

integral infantil.  

Considerando que a arte de contar história é repleta de significados e sentido 

primordiais para o processo de formação da criança, começamos a contar a história de forma 

bem engraçada, procurando imitar as vozes dos personagens da história, o que prendeu a 

atenção e despertou o interesse e a curiosidade das crianças.  

 

         Foto 2: As crianças ouvindo a ―História de Mili‖. 

         Fonte: Arquivo particular das acadêmicas. 
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Como já foi comentando anteriormente, as crianças só prestam atenção naquilo que 

desperta o interesse e aguça a sua curiosidade. Portanto, a contação de história não pode ser 

feita de qualquer forma, mas é preciso que os educadores também viagem para o mundo da 

fantasia, da imaginação e da criatividade, ou seja, se reporte ao contexto da história, para que 

ela realmente tenha sentido e significados para as crianças que estão na expectativa ouvindo-

a, pois os objetivos propostos para serem alcançados requerem do educador uma prática 

pedagógica adequada, na qual a ludicidade é fundamental, porém se ela não for explorada e 

desenvolvida com empenho, o resultado obtido com o desenvolvimento da atividade realizada 

pode ser bem insatisfatório. 

As atividades desenvolvidas despertaram o entusiasmo e a euforia das crianças com 

intensidade, tornando impossível para elas ficarem sentadas no centro da sala até ao término 

da contação da história, o que as levou devido à curiosidade a se levantarem automaticamente 

e chegar bem perto da acadêmica para ouvir e ver as ilustrações da história bem de perto. 

Ao desenvolver atividades lúdicas, o educador deve também valorizar os 

conhecimentos prévios das crianças, pois a maioria delas já ouviu em seus poucos anos de 

vida, no contexto que estão inseridas, os pais ou parentes contar alguma história, ou até 

mesmo um colega fazer algum comentário sobre histórias que já foram contadas. Esses 

conhecimentos já construídos pelas crianças nas experiências vivenciadas no cotidiano são 

muito importantes, pois as observações realizadas possibilitarão aos educadores ampliar, (re) 

elaborar, adaptar, modificar e desenvolver diferentes atividades a partir dos conhecimentos 

prévios elaborados pelas crianças. Desta forma, é relevante estar sempre atento para observar 

as crianças e perceber não só os conhecimentos prévios que já possuem, mas também para 

identificar problemas e dificuldades que possa interferir de forma negativa no 

desenvolvimento da criança. Além, disso esse processo de observar possibilita ao educador 

perceber através das expressões de sentimentos e emoções muitos aspectos relacionados às 

reações das crianças, que quase sempre são oriundos do convívio familiar, e do meio em que 

vivem o que pode refletir de forma bem traumática no desenvolvimento do ser que se 

encontra em processo formação e construção de identidade. 

 Logo depois de terminar de contar a história, realizamos com as crianças um breve 

diálogo a respeito da história, indagando-as para que comentassem evidenciando o que 

haviam compreendido. Neste momento elas fizeram várias perguntas como: Tia o ratinho 

fala? Ele como fruta? Tia os bichinhos também gostam de piquenique? A respeito das 
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perguntas feitas, respondemos a cada uma aproveitando para comentar com as crianças que, 

os bichinhos da história sim, gostam de piquenique, falam e comem, porém os que vivem no 

mundo real apenas comem frutas.  Durante o diálogo comentamos também a respeito do 

conceito de contagem e quantidade, mostrando as crianças os desenhos dos alimentos que a 

mamãe de Mili colocou na cesta do piquenique, instigando elas sobre a quantidade de 

guloseimas. Conforme elas iam olhando os desenhos íamos perguntando a elas quantos deles 

existiam na cesta como: Quantos pães? Quantas frutas? Quantos bolos? Quantas tortas? 

Quantas cenouras? Quantos eram os amiguinhos de Mili? 

Conforme fazíamos às perguntas as crianças olhavam o livro de história para contar 

cada uma das guloseimas que a mamãe havia preparado. Algumas contavam corretamente, 

outras não. Na hora que elas estavam contanto, percebemos que elas apresentavam 

dificuldades para associar o número as suas respectivas quantidades.  

 

 

       Foto 3: Contando a quantidade de guloseimas da cesta de Mili. 

       Fonte: Arquivo particular das acadêmicas. 
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 Neste momento, as crianças começaram a explorar a contagem e a noção de 

quantidade, pois os números e as quantidades estão a todo instante presente no cotidiano da 

criança. Por isso, é importante valorizar os conhecimentos prévios das crianças que ao chegar 

à escola já trazem consigo, procurando trabalhar as noções das diversas áreas de 

conhecimentos partindo da sua realidade, pois isso facilitará ao educador elaborar atividades 

mais significativas e apropriadas para o desenvolvimento da aprendizagem infantil. 

Em relação à aprendizagem matemática a Revista do Professor (2000, p.05) relata que: 

A Educação Infantil configurou-se como o espaço natural do jogo e da 

brincadeira e tem favorecido a concepção de ensino e aprendizagem que 

acredita na utilização do jogo e da brincadeira como condição para a 

aprendizagem matemática. 

 

Conforme relatou a autora, as Instituições da Educação Infantil são consideradas como 

um espaço propício às brincadeiras e os jogos, que é concebido por muitos educadores e 

especialistas como um recurso fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem das 

noções relacionada à área da matemática.  

A participação ativa da criança e a natureza lúdica e prazerosa têm servido de 

argumento para fortalecer a concepção segundo a qual se aprende matemática brincando. 

Desta forma, as atividades como jogos e brincadeiras cumprem, portanto, uma dupla função, a 

lúdica e a educativa, aliando às finalidades do divertimento e o prazer com o desenvolvimento 

dos aspectos afetivo, cognitivo, físico, social e moral, manifestados no comportamento 

infantil. 

 Nesse sentido, Moreno (2008) enfatiza que para promover a construção de 

conhecimento com eficácia, o educador deve estar sempre atento à escolha das estratégias e 

dos recursos, para promover de forma criativa e prazerosa a interação e a construção de 

conhecimentos, observando e respeitando o ritmo, as diversidades e o interesse das crianças. 

Todavia, essas competências não estão especificamente vinculadas à matemática, mas, 

seguramente se manifestam e se realizam na aprendizagem dos conteúdos desta área de 

conhecimento.  

Assim, a contagem dos números e as noções de quantidade devem ser trabalhadas com 

as crianças de forma criativa, utilizando os contos, as brincadeiras e os jogos como 

instrumentos concretos extremamente necessários para o desenvolvimento da prática 

pedagógica do educador, cuja finalidade é promover a compreensão das mesmas a respeito do 

conceito que está sendo explorado. 
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Dessa forma, resolvemos utilizar as frutas também para trabalhar números e suas respectivas 

quantidades, proporcionando as crianças manuseá-las, contando e separando-as conforme a 

classificação de cada uma. As frutas utilizadas foram bananas, maçãs, uvas e mamão. No 

entanto, ao realizar a contagem e a associação do número e quantidade, foi preciso que nós 

acadêmicas realizássemos a atividade juntamente com as crianças, pois elas não conseguiam 

associar o número a sua respectiva quantidade, mesmo estando estas noções presente em seu 

cotidiano a todo instante, o que pode ser oriundo da falta de conhecimento do educador, ou 

das dificuldades apresentadas pelas crianças no decorrer do desenvolvimento da 

aprendizagem.  

Diante do exposto o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998, 

p.213), afirma que: 

As noções matemáticas (contagem, relações quantitativas e espaciais etc.) 

são construídas pelas crianças a partir das experiências proporcionadas pelas 

interações com meio, pelo intercâmbio com outras pessoas que possuem 

interesses, conhecimentos e necessidades que podem ser compartilhadas. 

 

 De acordo com o RCNEI os primeiros contatos da criança com as noções matemáticas 

acontecem desde o seu nascimento, haja vista que o meio em que vive propicia a todo instante 

contatos com diversos conceitos relacionados a matemática, principalmente nas relações que 

se estabelece entre ela e outras pessoas e com o próprio ambiente em diferentes situações. 

Desta forma, a aprendizagem é desenvolvida na interação que ocorre nas experiências 

vivenciadas no cotidiano infantil como demonstra a foto abaixo. 

 

         Foto 4: As crianças contando as frutas. 

         Fonte: Arquivo particular das acadêmicas. 
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O uso de material concreto possibilita as crianças compreenderem os conceitos 

matemáticos com mais facilidade, pois quando estabelecem o contato direto com materiais 

dessa natureza, a aprendizagem ocorre de forma espontânea e prazerosa, onde ela aprende 

brincando, portanto, não esquece o que aprendeu com facilidade.  

Nessa perspectiva, aprender conceitos matemáticos é um processo contínuo de 

abstração, no qual as crianças atribuem significados e estabelecem relações através das 

observações, experiências e ações que fazem no decorrer do dia desde cedo, a respeito de 

elementos do seu ambiente físico e sociocultural. 

Assim, considerando que o aprender é construir e (re) construir significados e atribuir 

sentido as ações realizadas nas atividades, o uso do material concreto é indispensável para o 

processo da aprendizagem infantil. Por isso é necessário que o educador possibilite o contato 

da criança com materiais pedagógicos concretos, haja vista que esses materiais cumprem um 

papel fundamental na aprendizagem, proporcionando as crianças através da brincadeira à 

aquisição de conhecimentos realmente significativos, para que ela possa desenvolver 

habilidades e a capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, inferir, formular hipóteses, 

refletir e argumentar, e conseqüentemente desenvolver a construção de conhecimentos. 

Em decorrência do que foi exposto, é evidente a interface do brincar com a atividade 

desenvolvida, pois a contação da história é considerado um recurso extremamente relevante 

na mediação do educador na promoção da interação com as pessoas e o meio, que propicia a 

criança o desenvolvimento e a construção de conhecimentos. Por essa razão, o brincar, os 

objetos, o livro da ―História de Mili‖ e as frutas utilizadas favoreceram a zona de 

desenvolvimento proximal, que aproxima a criança de forma lúdica do desenvolvimento 

potencial, ou a construção do conhecimento. 

Nesse contexto, para Sass apud Rojas (2007), o conceito de desenvolvimento proximal 

configura-se a partir da relação comunicativa que se estabelece entre os indivíduos, no qual 

um deles é o mediador da aprendizagem, aquele que dá pistas, dicas, ou apresentam novos 

recursos, como brinquedos, objetos e outros para promover a construção de conhecimentos da 

criança a respeito de determinado conceito. 

Nesse sentido, Vygotsky apud Rojas (2007, p.28) afirma que: 

O brinquedo cria a zona de desenvolvimento proximal na criança. No 

brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de 

sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo e com se ela 

fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o 
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brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento. Sob forma 

condensada, sendo, ele mesmo, uma grande forma de desenvolvimento. 

 

 Como foi evidenciado, o brinquedo fornece ampla estrutura para operar as mudanças 

das necessidades e da consciência. Por isso, a criança começa a ter domínio de suas vontades, 

a conhecer-se e a relacionar-se com o mundo a sua volta. Portanto, as atividades lúdicas não 

podem ser desenvolvidas nas Instituições de Educação Infantil como uma ação isolada e solta, 

mas uma atividade com finalidade para propiciar as crianças o conhecimento de determinado 

conceito. 

 Nessa perspectiva, o RCNEI (1998, p.27) pontua que a criança para exercer sua 

capacidade de se desenvolver em todos os aspectos é: 

(...) imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhe 

são oferecias nas Instituições, seja elas mais voltadas às brincadeiras ou as 

aprendizagens que ocorre por meio de uma intervenção direta. 

 

 Conforme foi pontuado, as atividades lúdicas são fundamentais para o 

desenvolvimento integral da criança, pois no período da infância elas se encontram em 

processo de formação e construção de identidade. No entanto, as atividades lúdicas não 

podem ser desenvolvidas aleatoriamente, mas de acordo com a faixa-etária das crianças, 

respeitando-se o ritmo e os estágios de desenvolvimento que elas se encontram, para não 

retardá-lo devido à falta de maturidade das mesmas para a atividade que será desenvolvida.  

 Nesse contexto, para finalizar o desenvolvimento das atividades após trabalharmos as 

noções de números e quantidade, fizemos juntamente com as crianças uma salada de frutas. 

No entanto, é importante ressaltar que à medida que fomos fazendo a salada de frutas, 

aproveitamos o momento para trabalhar a sua importância no desenvolvimento do organismo 

do ser humano, principalmente destas crianças que estão em fase de formação e necessitam de 

uma alimentação saudável para crescerem e se desenvolverem com saúde. Ao término desta 

atividade servimos a salada para as crianças que a degustaram com muito gosto. 
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          Foto 5: As crianças degustando a salada de frutas. 

          Fonte: Arquivo particular das acadêmicas. 

 

 Nesse momento as crianças estão exercitando os cinco sentidos fundamentais para a 

vida humana, pois a construção de conhecimentos é elaborada mediante a função dos 

mesmos, no qual se dá a aprendizagem da criança que observa e abstrai das diferentes 

situações informações valiosas, repletas de sentido e significados. 

 Nesse sentido, a descoberta da criança é realizada pela mediação dos órgãos dos 

sentidos, através das observações e das ações desenvolvidas no dia-a-dia, que estimulada 

pelas pessoas ou pelo educador, levando sempre em conta os conhecimentos prévios que as 

crianças já possuem, incluindo a capacidade e as possibilidades da criança, para ampliar e 

elaborar as atividades, cuja finalidade é promover de forma natural e espontânea a 

aprendizagem, e o desenvolvimento integral da criança. 

 Nesse contexto, Antonini (2008, p.52) pontua que: 

Os sentidos, tato, olfato, paladar, audição e visão, são instrumentos da 

memória. São as janelas para o ambiente. O sucesso da vida, no decorrer de 

sua evolução, depende em grande parte, d capacidade de responder 

adequadamente aos estímulos do ambiente. 

 

Como pontuou a autora, os órgãos dos sentidos são fundamentais para o 

desenvolvimento não só infantil, mas do ser humano em qualquer idade, pois é a partir deles 

que crescemos e construímos nossa identidade nas interações que ocorrem com os outros e 

com o meio, ampliando e internalizando informações relevantes sobre o mundo social e 

cultural a que estamos expostos. 
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Em decorrência do que foi exposto, podemos afirmar que todos os órgãos dos sentidos 

da criança foram explorados e estimulados no desenvolvimento das atividades realizadas, 

principalmente quando fizeram a salada de frutas, onde a audição, o tato, o paladar, o olfato e 

visão ficaram em contato direto com as ações das crianças, que observaram o cheiro, 

tamanho, cores, espessura, sabor e viram e ouviram com atenção todas as informações que 

nós enquanto educadoras, procuramos passar a elas a respeito da importância das frutas para o 

crescimento e o desenvolvimento da criança com saúde. 

Assim, considerando que uma simples atividade desenvolvida pelo educador com as 

crianças, é capaz de explorar e promover o conhecimento em diferentes áreas, portanto o 

Interacionismo e a Dialética esteve a todo instante presente na aplicação das atividades. 

Segundo Borges (2009, p.73), a concepção Dialética acredita que ―o conhecimento da criança 

deve ser transformado em conhecimento científico. A transformação ocorre pela interação do 

professor com o meio em que o aluno vive e a relação de cooperação que ocorre entre 

professor-aluno, aluno-aluno e aluno-professor‖. Desta forma, o educador precisar saber 

explorar os conhecimentos prévios já construídos pelas crianças, para realizar a aprendizagem 

a partir desses, ampliando os conhecimentos e utilizando diferentes estratégias e recursos para 

promover a construção de conhecimentos. 

Diante disso, podemos afirmar que os objetivos propostos para o desenvolvimento das 

atividades proporcionaram as crianças desenvolverem suas potencialidades perceptivas e 

estimular através da arte de contar histórias o prazer de ouvir, contar e o gosto pela leitura, 

bem como propiciar a coordenação motora, afetividade, ampliação do vocabulário infantil, 

socialização, o raciocínio lógico, o gosto pelas frutas e o prazer de aprender brincando, foi 

alcançado satisfatoriamente, pois as crianças participaram ativamente das atividades, 

indagando, questionando e construindo no decorrer das ações realizadas a compreensão dos 

conceitos que foram explorados, desenvolvendo de forma prazerosa a construção de 

conhecimentos, pois o que aprendem através do material concreto e das atividades lúdicas 

elas jamais esquecem, devido ao fato das atividades serem repletas de sentido e significados, 

que no decorrer do desenvolvimento da criança são construídos naturalmente de forma 

espontânea.   

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas possibilitaram a socialização e a autonomia 

das crianças para expressarem suas emoções e sentimentos, que são extremamente 

importantes para a aquisição de conhecimentos. Durante o desenvolvimento das atividades as 
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crianças perguntaram e questionaram livremente todas as informações mediadas por nós, pois 

o ser humano é um ser cuja capacidade cognitiva de aprender é estimulada e desenvolvida na 

interação que ocorre com as pessoas e o meio, principalmente nas experiências vivenciadas 

pelo sujeito frente aos objetos de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, outro fator relevante se refere à função do educador que precisa 

estar em constante busca de conhecimentos, para compreender que o desenvolvimento das 

crianças da mesma faixa etária não ocorre de forma igualitária, haja vista que o 

desenvolvimento integral da criança é influenciado pelo contexto que estão inseridas, e dos 

estímulos que recebem no processo de interação com as pessoas e o meio, principalmente da 

forma como cada uma concebe o mundo a sua volta. Portanto, a criança é concebida como um 

ser histórico social e cultural único, cujo crescimento e desenvolvimento também ocorrem de 

forma única e exclusiva para cada ser humano, o que requer compreensão e sabedoria para 

respeitar as diversidades.  

Sendo assim, as atividades desenvolvidas com as crianças desta faixa etária 

proporcionaram a nós acadêmicas uma gostosa sensação de prazer e satisfação, pois esse 

momento foi extremamente rico de sentido e significados, nos quais as crianças não foram as 

únicas que construíram conhecimentos, mas nós também, pois somos eternas aprendizes que 

por mais simples que sejam as experiências e as situações vivenciadas no decorrer do nosso 

dia construímos conhecimentos relevantes e significativos, que com certeza contribuíram de 

forma positiva em nossa prática pedagógica enquanto acadêmicas em processo de formação, 

para nos tornarmos futuramente educadoras conscientes da nossa responsabilidade como 

educadores no processo desenvolvimento integral da criança  
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            Foto 6: A alegria e a satisfação estampada nos rostos. 

            Fonte: Arquivo particular das acadêmicas. 

 

 Portanto, esse relatório elaborado é a conclusão da Área de Linguagens que será 

apresentado no Seminário Temático cujo tema se refere ―As Maneiras de Expressar 

Conhecimentos na Educação Infantil‖, no qual é importante ressaltar que as atividades lúdicas 

são carregadas de significados relevantes, o que nos possibilitou no decorrer do percurso de 

estudo e o desenvolvimento das atividades realizadas, que os objetivos propostos cuja 

finalidade foi proporcionar as crianças desenvolverem suas potencialidades perceptivas e 

estimular através da arte de contar histórias o prazer de ouvir, contar e o gosto pela leitura, 

bem como propiciar a coordenação motora, afetividade, ampliação do vocabulário infantil, 

socialização, o raciocínio lógico, o gosto pelas frutas e o prazer de aprender brincando fossem 

alcançados com êxito e eficácia, pois as crianças participaram ativamente das atividades 

realizadas, evidenciando a expressão das emoções e sentimentos o que ocorreu de forma 

prazerosa tanto para as crianças como para nós que também estamos em processo de 

formação, ou seja, de aquisição de conhecimentos para fundamentar com sabedoria e 

qualidade a nossa prática pedagógica, contemplando tanto o cuidar como o educar 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 67 

extremamente necessários para o desenvolvimento integral das crianças que se encontra em 

processo de formação e construção de identidade.  
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Resumo  

A aprendizagem de uma língua estrangeira é um processo rico e complexo que requer tempo e 

dedicação. Apesar da grande variedade de opções de contextos de aprendizagem de línguas 

estrangeiras, em especial da língua inglesa, percebe-se que o desenvolvimento da tão desejada fluência 

não é uma tarefa simples, mesmo após anos de estudo. Não há fórmulas mágicas ou métodos infalíveis 

que consigam garantir o sucesso na aprendizagem, professores de inglês independentemente do nível 

de ensino em que lecionam, costumam ouvir com razoável frequência de seus alunos frases como: 

"tenho dificuldades com o inglês"; "não consigo aprender inglês"; " para que estudar inglês se não 

vou sair fora do Brasil? "; ―como eu faço para o inglês entrar na minha cabeça?‖. Muitos educadores 

não possui uma formação adequado para lecionar. Estas declarações são, em parte, motivadas por 

experiências de aprendizagem de pouco sucesso. O aluno, com declarações deste gênero, parece querer 

alertar para problemas, indicar necessidade de ajuda, ele anuncia que o percurso de aprendizagem será 

difícil. Caso o resultado final seja realmente negativo, o aluno mostrará que o prenúncio foi real, neste 

caso, seria possìvel dizer que o mesmo ―profetizou‖ o fracasso.  O domìnio de lìnguas estrangeira é 

cobrado cada vez mais e em níveis mais elevados, especialmente pelo mercado de trabalho. Quando 

esse educando precisa mostrar o que aprendeu se depara com a necessidade que poderia ter aprendido, 

dedicado mais tempo, entretanto, o tempo para o desenvolvimento de competências que conduzam ao 

uso fluente do idioma é cada vez menor. Esta realidade conduz linguistas aplicados e educadores a 

questionamentos variados. Como possibilitar que os alunos aprendam mais em menos tempo? Como 

fazer com que o conhecimento construído em pouco tempo se mantenha? Como auxiliar os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem? Como ajudar os alunos com bloqueios? Na maioria das 

vezes o educador não encontra apoio necessário onde ainda dizem esse conteúdo está muito puxado 

para esses alunos? eles não sabem nem português como vão aprender o inglês? As respostas para estas 

perguntas não são fáceis. Esses desafios precisam ser superados é a luta do relógio contra o tempo. 

 

Palavras-chave: Dificuldades. Bloqueio. Língua Inglesa.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo mostrar das dificuldades em que os alunos apresentam em 

aprender uma língua estrangeira neste caso o Inglês. O professor a cada dia passa por 

constantes desafios em sua pratica pedagógica. Porém, estes desafios muitas vezes precisam 

ser refletidos, questionados e avaliados fazendo parte do processo educacional que necessita 

estar em constante renovação. A metodologia precisa estar pautada nos Reading text, repeat, 

Picture and questions. Aprendizagem significa saber as regras, ter consciência delas, poder 

falar sobre elas, exigindo, portanto, um esforço consciente. Isto é, uma significa saber ―usar‖ a 

língua, a outra saber ―sobre‖ a lìngua. Seguindo a mesma linha de raciocínio este autor afirma 

que  

―O aluno só adquirirá o que estiver no ponto certo de seu 

desenvolvimento naturacional não importando a frequência com que ele é 

exposto, e nem o grau de dificuldade envolvido. Assim, as estruturas que 

estejam além de seu desenvolvimento serão apenas memorizadas, sem, 

contudo, serem integradas, o que significa uma não capacidade desse aluno 

de usá-las efetivamente‖. (Krashen, 1987:10). 

 

Sendo assim, minhas reflexões no presente trabalho estão voltadas dificuldades os 

bloqueios traumas. Enfocando de forma mais específica as dificuldades que alguns alunos 

como educador devemos sempre buscar meios para refletirmos sobre os desafios e 

dificuldades no ensino aprendizagem na língua inglesa. No entanto, o objetivo é ensinar estes 

alunos a ser confiantes e capazes para que esta segunda língua se torne um instrumento de 

comunicação e de entendimento sem traumas e bloqueios. E não apenas utilizá-la quando 

necessário.  

Desta forma, a exposição dos alunos a formas erradas de uma língua nos estágios 

iniciais de aquisição desta poderá resultar em futuras dificuldades. Uma vez que, ao 

pronunciar uma palavra incorreta deve ser levado em consideração no instante que os falantes 

não nativos a empregam para se comunicarem com outros falantes nativos da língua inglesa. 

Logo, esta comunicação deve acontecer de maneira natural e compreensível. Krashen 

(1987:16) reafirma que enquanto a linguagem adquirida é inconsciente e se realiza através da 

busca ao significado, a linguagem aprendida é consciente e só se manifesta a partir de certas 

condições que apontam o foco na forma e no conhecimento de regras estruturais da língua. 

Outra hipótese da qual Krashen (1982:21) recorre para explicar o conceito de aquisição de 

uma língua é através da teoria do input e output. O input ocorre quando a aquisição é focada 

no significado do contexto para o entendimento da mensagem na língua alvo. Entretanto, o 

output definido por Krashen (1998:175) é adquirido quando tentamos transmitir uma 
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mensagem, mas falhamos e tentamos novamente. Portanto, se chegamos à forma correta da 

nossa elocução, nosso interlocutor nos entenderá. Diante disso, tento analisar, refletir e 

entender através dos meus alunos e da minha prática como educadora por que estes fatos 

acontecem? Quais são os aspectos que influenciam esses alunos a terem dificuldades de 

pronunciar este som específico em inglês? Procuro também refletir porque os alunos 

apresentam resistência em seguir em frente a não estagnar e não querer aprender a língua 

inglesa? Observei que os educandos para aprender uma segunda língua ele precisa sentir a 

necessidade, ter um motivo, uma razão, ou até mesmo trabalho ou influência de amigos.  

Meus principais objetivos de pesquisa referem-se a fatores que acredito serem 

de grande importância no presente trabalho. Isto é, através desses objetivos traço um 

panorama de estudos que me fazem visualizar com exatidão as dificuldades anteriores dos 

alunos e que se transformam em esclarecimentos futuros. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A introdução da língua inglesa no Brasil e no mundo tem como variável que não pode ser 

ignorada, a presença hegemônica dos Estados Unidos no mundo. O terceiro mundo não está 

mais sendo dominado essencialmente pela força armada, mas pela língua, matéria prima do 

imperialismo cultural causado pela dependência econômica. (…). A importação de palavras 

estrangeiras atende muito mais a uma necessidade simbólica de identificação com uma 

sociedade de grande poder político e econômico do que a necessidade de nomear novos 

conceitos e objetos. (PAIVA, 2005 p. 26)  

Através dos PCNs fica perceptível o quanto é necessário o ensino de língua estrangeira para a 

obtenção de um maior conhecimento, mas devemos sempre observar que esse ensino não 

focaliza apenas estudos de estruturas gramaticais e textos, incorpora também valores culturais 

que contribuem direta ou indiretamente na vida pessoal e profissional dos estudantes. Os 

PCNs dizem ainda que: ―O desenvolvimento da habilidade de entender/dizer o que outras 

pessoas, em outros países, diriam em determinadas situações leva, portanto, à compreensão 

tanto das culturas estrangeiras quanto da cultura materna.‖ (BRASIL, 1998 p. 37) 

Desde 1992, educadores de várias partes do mundo se dedicam a pesquisar sobre as 

estratégias de aprendizagem com o objetivo de auxiliar os alunos a alcançarem um sucesso 

maior na área de línguas estrangeiras. 

Dentre as estratégias de ensino mais usadas, se destacam as descritas por O‘Malley e 

Chamot (1990) e Rebecca Oxford (1990). Para O‘Malley e Chamot as estratégias dividem-se 
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em três grupos: Metacognitivas, Cognitivas e Sócio/afetivas, já Rebecca Oxford faz a divisão 

primeiramente em dois grandes grupos, estratégias diretas e indiretas, que também, se 

subdividem em três grupos cada. Dessa forma teremos as estratégias diretas que se dividem 

em: estratégia de memória, cognitiva e de compreensão e as estratégias indiretas que estão 

divididas em: metacognitiva, afetiva e social.  

Alguns dos principais motivos que dificultam a aprendizagem de uma língua 

estrangeira são as desculpas que os alunos apresentam, a exemplo ―Não consigo aprender 

inglês, não tenho talento para aprender, odeio inglês, não tenho tempo, não tenho dinheiro e 

inglês é muito difìcil‖. Para Schumacher, os alunos usam essas desculpas para nem tentarem 

aprender inglês, sendo assim elas funcionam como uma ―auto-sugestão‖ para que realmente 

eles não aprendam. Com isso a autora relata em seu livro que ―Antes de qualquer tentativa, 

reconheça suas dificuldades para aprender, se é que realmente existem, mas jamais diga que 

não consegue‖. (1999 p. 23) 

Outro motivo notável e muito questionado é que a base educacional em língua 

inglesa foi deficiente, muitos acadêmicos sentem dificuldades no nível superior porque não 

tiveram o conhecimento básico e necessário nos níveis fundamental e médio. 

A falta de tempo para a prática das atividades também é um questionamento pertinente, os 

alunos têm consciência de que precisam exercer o uso da língua a ser aprendida através de 

atividades, mas por desempenhar atividades profissionais e familiares, o tempo para os 

estudos se torna insuficiente. 

São variados os motivos que os alunos citam em relação as suas dificuldades em 

aprendizado e ensino de segunda língua, porém independentemente dos motivos, os discentes 

estão presentes nas universidades e faculdades para aprender algo, e o que Brown orienta os 

docentes é motivar seus aprendizes em toda e qualquer situação, pois, a motivação impulsiona 

o aluno à ação e impulsionados em sala de aula obteremos interação entre aluno x aluno e 

aluno x professor. Motivar é o primeiro passo a ser dado. Alunos que estão impulsionados a 

ler, escrever, falar, ouvir, pesquisar, enfim, agir, alcançam suas metas com mais facilidades e 

desenvolvem-se melhor. Alunos motivados encontram tempo para fazer as atividades, buscam 

o conhecimento da base, que não foi aprendido no ensino fundamental e médio, e sabem o 

potencial da sua capacidade de buscar e aprender. Depois, supondo estarem os alunos 

motivados, analisaremos as estratégias individuais de aprendizagem em língua estrangeira. 

Como citado antes, as salas de aula possuem alunos de perfis diferenciados, logo enquanto 

educador deve utilizar métodos diversificados de ensino-aprendizagem. 
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METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado através de práticas durante as aulas no decorrer do dia a dia. 

Através destas práticas pode-se observar as dificuldades que os educadores passam para 

incluir os educandos de uma segunda língua no processo de ensino aprendizagem. Percebeu-

se que nossa cultura não permite os educando ir até uma leitura de manual de um eletro 

eletrônico. Isso é o resultado de que nas séries iniciais os educadores não estão preparados 

para trabalhar com estes, quando aparece alguém qualificado para o oficio colegas dizem que 

o conteúdo não está adequado para estes educando sendo que eles nem sabem escrever direito 

como irá aprender o inglês? O educador se sente com seu trabalho desmerecido. Analisando 

então está situação chegava-se uma análise de que esses outros colegas também não se 

prepararam. 

Como irei saber se o conteúdo está adequado ou não se eu não sei trabalhar esta segunda 

língua? Como questionar o que estar preparado? 

O resultado que nas séries finais os alunos não querem saber de se comprometer com a língua 

inglesa porque não foram preparados. Professores copiavam respondiam, não liam, os 

exercícios davam as respostas prontas para os educandos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo assim educadores  precisam estar  se qualificando para trabalhar uma segunda 

lingua, e de uma forma dinâmica contextualizada, pois entra ano e sai ano e os alunos não 

conhece o verbo to be. Quando vai fazer revisão do verbo to be eles dizem _ Nossa professor 

de novo o verbo to be! ? Então o professor pergunta. Mas o que significa o verbo to be? - 

hum…! _ não sei e  verbo to be no passado was and were fica uma pergunta e dúvida no 

ar.Professora não sei.  
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RESUMO: 

 

Esse trabalho é um relato de experiência construído a partir da diversidade cultural e visão da 

realidade escolar em que estamos inseridas com intuito de promover nossa própria aprendizagem e 

educandos, priorizando os conhecimentos teóricos e pratico na dificuldade de aprendizagem dando 

ênfase as crianças da primeira fase do I ciclo e II ciclo da Escola Marechal Cândido Rondon, que 

está localizado no Assentamento Antônio conselheiro situado na agrovila 19 a 65 km de Tangara da 

Serra-MT. Após conhecer a realidade desses educandos buscamos embasamento teórico e práticas 

pedagógicas que nortearam o trabalhado de pesquisa para contribuir na construção do aprendizado. 

Foram trabalhados jogos e brincadeiras com apoio dos projetos desenvolvidos na escola. Houve 

adequação desses materiais quanto à faixa etária, com definição de objetivos, disciplina e o 

conteúdo indicado conforme propostas nos PCNS. Ao pesquisar a realidade local foi possível 

perceber a diversidade na estrutura familiar, as crianças são criadas por avós ou parentes próximos 

acarretando inúmeras dificuldades que reflete na vida secular e escolar desse educando. Assim, o 

presente relato se refere a uma experiência pessoal vivida e significativa sobre dificuldades na 

aprendizagem da leitura e escrita, por ser uma realidade da educação atual e faz parte do cotidiano 

escolar, onde várias crianças participaram e tiveram resultado satisfatório para sua vida escolar e 

social. Através desse estudo, os autores pesquisados dedicaram sua vida a conhecer, a pesquisar, a 

investigar o outro, como Paulo freire diz que ―Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

caminhos para que ela aconteça‖, por esse motivo foi proposto este desafio superando as 

expectativas estabelecidas. 

 

Palavras chaves: Dificuldades, Leitura, Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha desta pesquisa não se deu de forma aleatória, pois durante o tempo que passamos 

em sala de aula observamos que muitas crianças sentem dificuldade para aprender. Sendo assim, 

acreditamos na necessidade de tentarmos desvendar este labirinto que é a dificuldade que os alunos 

apresentam no processo de apropriação da leitura e escrita. A partir de estudos em bibliografias 

científicas, procuramos caracterizar o que vem a ser esta dificuldade de aprendizagem. Não temos 

aqui a pretensão de solucionar esta questão e sim de apresentar análises que contribuam para 

compreensão do fenômeno dificuldades de aprendizagem relacionadas à leitura e escrita. Barbosa 

(2007) comenta ao falar de dificuldade de aprendizagem, principalmente, do ato de aprender, que 

aprender é uma ação que supõe dificuldade; quando não se sabe, sendo o não saber uma condição 

necessária para aprender, neste instante, espera-se que as dificuldades apareçam. Temos, portanto, 

dificuldades que nos desequilibram e na busca do equilíbrio, simplesmente, aprendemos. Partindo 

da proposta do referido autor e outros direcionamos interesse pela pesquisa, tendo como objetivo 

realizar uma investigação por meio de análises em referências que abordam as causas, 

características das dificuldades de aprendizagem relacionadas à leitura e escrita e procedimentos 

pedagógicos que favorecem o processo de aprendizagem dos alunos que as apresentam. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dificuldade de aprendizagem significa um distúrbio em um ou mais dos processos 

psicológicos básicos envolvidos no entendimento ou no uso da linguagem, falada ou escrita, que 

pode se manifestar em uma aptidão imperfeita para ouvir, pensar, falar, ler, escrever, soletrar ou 

realizar cálculos matemáticos. Quando a criança começa a ler, a maioria dos alunos tende a ver as 

palavras como imagens, com uma forma particular ou um padrão. Eles tendem a não compreender 

que uma palavra é composta de letras usadas em combinações particulares, que correspondem ao 

som falado.  

É essencial que os alunos sejam ensinados e aprendam a arte básica de decodificação e 

soletração desde o inicio. Segundo Garcia (1998) pode dizer que a dificuldade de aprendizagem é 

um distúrbio psicológico que causa problemas a criança, quando esta se encontra no início do 

processo de alfabetização. Quando não se desenvolvem as conexões específicas entre os códigos 

específicos ortográfico-fonológicos tradicionais, e múltiplos, surgirão dificuldades de aprendizagem 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 76 

da leitura. Daí que as técnicas instrucionais tradicionais, que favorecem ou a imagem da palavra ou 

aspectos fônicos ou a análise estrutural, podem contribuir para que dissociações não se produzam 

ou, se apoiamos a técnica em excesso, se produzam. Esta explicação, atraente é simples, parece 

apoiar-se empiricamente na avaliação, selecionada teoricamente, e na intervenção.  

Para Garcia (1998) o ideal é iniciar a instrução enfatizando o desenvolvimento dos códigos 

ortográficos e fonológicos, o que indiciaria muito positivamente na aquisição do reconhecimento da 

palavra em maior grau do que nas estratégias tradicionais.  

O processo de aprendizagem sofre interferência de vários fator-intelectual, psicomotor, 

físico, social e para que a aprendizagem seja significativa envolve raciocínio, analise imaginação e 

o relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos. Segundo Popovich (2000), a fala, a leitura e 

a escrita não podem ser considerada como funções autônomas e isoladas, mas sim manifestação de 

um mesmo sistema, que é o da linguagem. A fala, a leitura e escrita resultam do hormônio 

desenvolvimento, e da integração de varias funções que serve de base ao sistema funcional da 

língua desde o inicio da aprendizagem da linguagem. Quando se fala das dificuldades de leitura e 

escrita, é muito importante que sejam questionadas as condições da criança verificando se ela já 

adquiriu suficiente desenvolvimento físico, mental, intelectual e emocional, bem como todas as 

habilidades nesse daria para aprender. Nesse sentido Smith(2001) diz: ―Prontidão para alfabetização 

significa ter um nível suficiente sobre determinados aspectos para iniciar o processo da função 

simbólica que e a leitura, e sua transposição que e a escrita‖.  

  As crianças elaboram conhecimentos sobre a leitura e escrita, passando por diferentes 

hipóteses – espontâneas e provisórias – até se apropriar de toda a complexidade da língua escrita. 

Tais hipóteses, baseadas em conhecimentos prévios, assimilações e generalizações, dependem das 

interações delas com seus pares e com os materiais escritos que circulam socialmente. Quando 

falamos em ―nìveis de construção da escrita‖, estamos nos referindo a uma teoria que explica a 

forma como se lê e escreve. Ela é resultado de pesquisas realizadas, inicialmente, pelas argentinas 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1996).  

Muitos outros pesquisadores, inclusive brasileiros, acrescentaram informações a esta teoria, 

desde que ela se tornou conhecida nos anos 70 e se tornou presente nas salas de alfabetização, no 

início dos anos 80. Os níveis de construção da escrita correspondem à forma de expressão da 

hipótese que o alfabetizando tem sobre o funcionamento da escrita, mesmo antes de frequentar um 

curso de alfabetização e ao longo deste aprendizado. Por isso, a teoria também é chamada de 

―psicogênese da lìngua escrita‖ e significa produção de conhecimento sobre o processo da formação 
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da língua escrita. Por se tratar de níveis de conhecimento, também se costuma falar em níveis 

cognitivos, pois a palavra cognição diz respeito à aquisição de conhecimento. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a pesquisa em questão utilizei uma abordagem qualitativa que segundo Severino (2002) 

exige do pesquisador reflexão autônoma criativa e rigorosa. O investigar envolve-se de forma que o 

objeto investigado passe a fazer parte de sua vida. 

A ideia de pesquisa qualitativa na visão de Minayo (2007) complementa o que Severino 

afirma, para ele este tipo de pesquisa trabalha com o universo dos significados dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 

 Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como parte da realidade social, pois as se 

diferenciam pela maneira de agir, pensar e interpretar suas ações a partir da realidade vivida e 

partilhada com os semelhantes. 

 A abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados e precisa ser interpretada 

pelo pesquisador que é influenciado ao mesmo tempo pelos textos lidos e pelos valores e crença que 

possui resultado das experiências vivenciadas. 

 Dentro das ideologias que norteiam os pensamentos dos autores citados anteriormente é 

impossível realizar uma pesquisa mantendo-se neutra. Na pesquisa bibliográfica existe uma 

interlocução constante entre o pesquisador e o texto. Este trabalho ativo de leitura e reflexão é que 

nos possibilita produz conhecimentos a respeito de um assunto pelo qual tínhamos muita 

interrogação. Muitos desses questionamentos puderam ser esclarecidos nesta investigação. Outro 

suscitou novos questionamentos, que certamente poderiam ser constituídos em novos objetos de 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para Ferreiro & Teberosky (1996) comprovaram que tanto as crianças como os adultos 

também não aprendem a ler e escrever de repente. Pelo contrário, o conhecimento da escrita é 

construído passo a passo. Alguns desses passos são mais largos, outros mais curtos, dependendo do 

ritmo de aprendizado de cada alfabetizando e do modo como à escrita é ensinada. Para a Teoria da 

Psicogênese, toda criança passa por níveis estruturais da linguagem escrita até que se aproprie da 
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complexidade do sistema alfabético. São eles: o pré-silábico, o silábico, que se divide em silábico-

alfabético, e o alfabético conforme abordamos cada nível logo após: 

Nível Pré -silábico: Neste primeiro nível, o alfabetizando produz, geralmente, uma escrita 

em forma de linhas curvas com tamanhos irregulares e dificilmente segue a linha do caderno ou 

utiliza letra aleatoriamente. Isso ocorre porque na observação da escrita cursiva, para quem não 

domina o sistema da escrita, não se diferem os contornos das letras individualmente e sim as curvas 

de cada palavra como um todo. Veremos nos exemplos: TFICUBTIFICUB = fábrica; 

TFCNUITRHO = boi. Nesta tentativa de escrita até podem aparecer letras que se assemelham às 

convencionais e outras que parecem inventadas, porém o alfabetizando ainda não compreendeu que 

a escrita representa a fala e, por isso, utiliza as letras aleatoriamente. Também pode acontecer dele 

pensar que a quantidade de letras tem uma relação com o tamanho do objeto em si (muitas letras 

para a palavra BOI e poucas para a palavra FORMIGUINHA) ao invés de associar a quantidade de 

letras com a quantidade de sons. 

Nível Silábico: Nesta fase, o alfabetizando, ao tentar escrever sozinho, percebe que existe 

uma relação entre o que se fala e o que se escreve, como neste caso: 

 
O alfabetizando estabelece uma letra para cada sílaba, que corresponde ou não com a escrita 

do som falado. Esta descoberta constitui um importante passo na aprendizagem da escrita: 

compreender que cada letra representa um som da fala. No entanto, conforme compara sua escrita 

com o que está registrada em livros, folhetos, revistas e outros materiais escritos, o alfabetizando 

observa que o seu modo de escrever não segue o mesmo padrão do que costuma estar escrito por aí. 

Este novo conflito impulsionando-o para um novo nível de aprendizado. 

Nível Silábico-Alfabético: Nesta etapa, o alfabetizando já começa a perceber que é preciso 

mais de uma letra em cada sílaba para escrever na forma convencional, ou seja, compreende que, 

dependendo do tipo de som falado, são necessárias uma ou mais letras para cada sílaba. Porém, não 

se tem ainda completamente formada a hipótese alfabética, surgindo assim muitas dúvidas e um 
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tipo de escrita que costuma ser avaliada como ―o aluno está comendo letra‖: a escrita varia da forma 

silábica à alfabética e, geralmente, há mistura de ambas, como no exemplo: 

 
Nível Alfabético: A escrita alfabética demonstra que o alfabetizando já conseguiu 

compreender como funciona o sistema da nossa escrita: o sistema alfabético. Percebeu que para 

grafar uma sílaba são necessárias duas ou mais letras, compreendendo a escrita como transcrição 

fonética da sua fala. Geralmente, ainda não tem o domínio totalmente adequado da escrita e 

apresenta muitos erros ortográficos e de segmentação, isto é: da separação das palavras na frase. 

Estas dificuldades serão superadas ao longo da escolaridade, no contato com os textos, lendo e 

escrevendo. 

 
 Tais níveis são caracterizados por esquemas conceituais que não são simples reproduções 

das informações recebidas do meio, ao contrário, são processos construtivos onde a criança leva em 

conta parte da informação recebida e introduz sempre algo subjetivo. É importante salientar que a 

passagem de um nível para o outro é gradual e depende muito das intervenções feitas pelo/a 

professor/a. 

Através de um projeto construído no coletivo entre professores e acadêmicos foi construído 

um questionário com perguntas claras e objetivas sobre o tema, a professora regente da sala de aula 

me respondeu por escrito e após discussão sobre as respostas, entendemos que existiam duas classes 

de alunos:  O aluno x é aquele que apresentava dislexia visual, ou seja, tem dificuldades na 

percepção visual, na coordenação viso motora e não visualiza cognitivamente o fonema. O mesmo 
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tem dificuldades com a orientação espacial que é estereotipada na confusão das letras b e d, assim 

como outros pares ao escrever as palavras ele troca as letras.  

O aluno z apresenta Dislexia Lexical, ou seja, lêem lentamente vacilando e errando com 

frequência, os erros habituais são silabações, repetições e retificações, possui dificuldades em 

soletrar, lê soletrando frequentemente a mesma palavra de maneiras diferentes; sendo assim o aluno 

se sente mal, pois, não compreende o que lê sua interpretação fica fragmentada. As atividades 

trabalhadas foram diversificadas, como: Escrita do seu próprio nome e o nome de seus colegas 

diariamente. 

Análise do som de cada sílaba desses nomes e tentando formar novas palavras com essas 

sílabas (mesmo que isso pareça muito difícil). Ex: CA – MI – LA 

Utilizar o alfabeto cotidianamente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa intenção neste trabalho de pesquisa foi a de contribuir com a discussão sobre as 

dificuldades de aprendizagem, apresentando algumas das possibilidades de contribuição. 

Desta forma, este trabalho bibliográfico se constitui no inicio de um estudo que não possui 

respostas simples, visto que os fenômenos complexos são difíceis de explicar. Entretanto 

ressaltamos a importância do comprometimento profissional, da busca pela continuidade de estudo 

bem como de metodologias alternativas de trabalho para que possamos obter melhorias 

significativas no processo educacional. 

O tema que escolhemos para estudo é bastante amplo e com certeza que muita coisa 

poderia ainda ser abordada. No entanto, em função do tempo se faz necessário parar por aqui, tendo 

a consciência de ter aprendido. 
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS? EU FAÇO? 

 

Rosana Fátima de Arruda19  

Cândida Soares Costa20 
 

Resumo  

O foco deste trabalho é apresentar a autobiografia da formação profissional considerando a 

dimensão social, histórica e política sob o aspecto de gênero, raça, sexo, religião e classe 

social. O objetivo proposto foi analisar os determinantes profissionais da carreira de uma 

professora negra até o momento atual, que considero estar conseguindo ascensão social e 

profissional em cursos que lhe foram determinantes para a compreensão das desigualdades 

sociais e raciais no Brasil. A questão problema colocada para o estudo foi: Que determinantes 

influenciaram a escolha e formação profissional? Sendo assim, o objeto de estudo se deu 

entorno a vida profissional, a partir do registro da própria existência mediante memorial, 

nesse processo de construção fez-se necessário lembrar, relembrar de momentos significativos 

e relevantes à proposta, indagar, descobrir, observar e analisar os discursos ideológicos e 

hegemônicos que implicaram diretamente na identidade e formação profissional, com a 

finalidade de compreender quais concepções subjaz o comportamento e discursos das práticas 

sociais que hoje prática. Nesta autobiografia incluí sentimentos íntimos, revelações e 

declarações que em outros momentos foram, incômodas e secretas. A metodologia de 

pesquisa é de caráter qualitativo que permite o recorte interpretativo da realidade voltado para 

o estudo autobiográfico. Tive como instrumentos pra coleta de informação documentos 

pessoais como fotos e diários. Na análise buscou-se compreender a relação da ideologia com a 

materialização das escolhas de palavras e comportamento feito. Mediante o memorial se 

percebeu a importância das instituições de formações na vida Profissional da professora 

investigada, na formação de valores e prática sociais que foram orientando e articulando para 

a promoção da educação para as relações étnico-raciais. Constata-se também que a formação 

não está pronta e acabada, mas num processo de construção e reestruturação de 

comportamentos, opiniões e reflexão a cerca de assuntos que foram determinantes na vida 

como um todo.  

 

Palavras-chave: Memórias. Autobiografia. Formação profissional.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este memorial reflete os caminhos e descaminhos percorridos por uma professora, 

rumo à compreensão da vida profissional a partir do determinante educacional, social e 

político, tendo como referência as relações raciais. O objetivo proposto foi analisar os 

determinantes profissionais da carreira de uma professora negra até o momento atual, que 

considero estar conseguindo ascensão social e profissional em cursos que lhe foram 

determinantes para a compreensão das desigualdades sociais e raciais no Brasil. 

De família negra, viveu sua história baseadas em concepções preconceituosas, 

estereotipadas, que na maioria dos seus dias vividos, a discriminação, se fez presente.  

Nessa perspectiva, a pesquisa se constituiu no dialogo da reflexão de lembranças, 

memórias e fatos pessoais com as teorias estudadas, na tentativa de compreender e se possível 

responder a problemática em questão; Que determinantes influenciaram a escolha e formação 

profissional da professora investigada? 

O trabalho se desdobrou em duas partes: o inicio da escolarização até o ensino médio e 

depois a vida acadêmica e os seus reflexos. É uma escrita autobiográfica que segundo 

Carvalho (p. 16) ―podem ser pensados como um exercìcio da escrita de si.‖ 

 

MEMÓRIAS E LEMBRANÇAS  

 

Narrar sobre autobiografia não é um exercício muito tranqüilo, preocupa-se os limites 

da exposição da vida privada e o  público. Coaduno com as reflexões de Neves (2010) na 

tomada de decisão, entre o que deve e merece ser narrado, celebrado e o que deve ser 

excluído; as descrições, as análises; como evitar a tendenciosidade sem cair na armadilha de 

converter este momento em uma vaidade improdutiva.  

De origem rural, fez-se necessário a vinda de parte da sua família para a cidade para 

que ela e suas irmãs tivessem acesso à escolarização. Sob responsabilidade da irmã mais velha 

[15 anos] em 1982, aos sete anos de idade, iniciou o processo de escolarização.  

A pobreza muito marcante determinava a forma como vestia calçava e o que tinha de 

material escolar. Carrega sinais no corpo das muitas feridas que fizeram parte da sua infância: 
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furúnculo, berne, sarna, bicho geográfico, bicho de porco e outras moléstias em decorrência 

da salubridade, pobreza e higienização.  

Tudo eram muito difícil e distante dos sonhos, contrário do lanche escolar que era uma 

realidade próxima e palpável para ela e para as irmãs, a escola se desdobrava em 

sobrevivência. O lanche em toda a vida primária foi circunstancial para o desempenho e 

sobrevivência escolar. 

No primário alfabetizou rápido, aprendeu a tabuada com tranqüilidade, muito 

prestativa submetia a situações humilhantes. Um fato muito marcante aconteceu na terceira 

série quando a professora no final do ano decidiu fazer uma confraternização e pediu bolos e 

salgados aos alunos.  

Não tendo para quem recorrer na produção ou compra de bolos e salgados, porém 

vendo uma oportunidade de comer coisas gostosas e ganhar um abraço da professora pelo ano 

que finalizava, quis ir à aula [diz Maria que se emociona até hoje ao lembrar da cena], a 

professora a colocou ao fundo da sala de castigo, não a deixou comer e não deu a 

lembrancinha que deu a todos.  

Outros fatos aconteceram, e todos corroboravam para a introspecção, o baixo estima 

medo de exposição, sentimentos de inferioridade e vergonha. Mas, interiormente ela 

acreditava nela mesma, queria estudar, mostrar ao pai que era inteligente, que era alguém ou 

podia ser alguém.  

Percebe-se que a educação como um caminho de ascensão, por si só, não tem dado 

conta de responder aos anseios do negro, pois segundo a militância e intelectuais negros a 

escola também tem responsabilidade na perpetuação das desigualdades raciais, o que dificulta 

ainda mais o processo de ascensão do negro. (SANTOS 2005; COSTA, 2006)  

Maria esforçava-se  em seus estudos, para não ouvir a música ―Não sabe, não sabe, vai 

ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de et.‖ Mas não era fácil, não tinha livros, naquela 

época o MEC não distribuía livros, cada aluno tinha que comprar o seu livro. O que fazia 

Maria? Copiava rapidamente as atividades da sala, emprestava o livro das colegas e 

antecipava o texto que a professora trabalharia na aula posterior.  

No ginásio, queria chamar atenção dos meninos mais do que das professoras, a 

dedicação ao estudo por um momento diminuiu. Mas os meninos, não queriam nem pegar na 

sua mão em apresentação, quanto mais namorar. Tudo porque era ―feia‖, em outras palavras 

por causa da cor e do cabelo.  
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Por um tempo se vestiu e se escondeu em vestimentas masculinas, para não sofrer as 

humilhações e exclusão de ser chamada de feia. Conforme Louro (2007, p. 03) ao discutir o 

que tolerável na construção da sexualidade discorre o seguinte 

É relevante refletir sobre as possibilidades e as impossibilidades que essa 

cultura coloca para a sexualidade. É relevante refletir sobre os modos como 

se regulam, se normatizam e se vigiam os sujeitos de diferentes gêneros, 

raças e classes nas suas formas de experimentar prazeres e desejos; refletir 

sobre as práticas que tais sujeitos põem em ação para responder a esses 

desejos, as práticas que acionam para se constituírem como homens e 

mulheres. 
 

Diante da percepção negativa se construiu como mulher, envergonhada das 

caracterìsticas fìsicas, desejava ―até não importo de ser negra, mais queria ter um cabelo bom. 

Não precisa ser liso, mas cacheado igual de Lia
21

.‖  

Cresceu se percebendo inferior, sem lugar, a margem da sociedade. E por um bom 

tempo se reservou a ouvir, calar e não ousar. Deixava o sonho de lado, para atender aos 

sonhos de outros, que a seu entender era merecedor.  

Para Skidmore (1976), Souza (1983), Nogueira (1985), Schwarcz (1993), Munanga 

(2010), Costa (2007), a ideologia do branqueamento influenciou e manifestou fortemente na 

história da população brasileira, tendo como reflexo devastador o racismo, que baseado na cor 

da pele permitiu e permite a distribuição dos indivíduos em diferentes posições da classe 

social, julgando quem são os superiores e inferiores.  

Como tudo há as exceções, no universo educacional houve alguns professores que a 

ajudaram nessa caminhada de superação e compreensão da condição e posição humana.  

Cito um professor de história, que se interessou pelas vivências de Maria, e colaborou 

o quanto pode para o seu sucesso escolar. Dizia-lhe que conseguiria que precisava dedicação 

maior aos estudos, mas conseguiria ser o alguém que desejava.  

Fez magistério, realizando um sonho de criança. Quando leciona, segundo relato se 

realiza, pois vê que é capaz de realizar ao que se propõem profissionalmente. E ao realizar o 

seu trabalho ajuda a concretizar sonhos, isso lhe parece maravilhoso!  

                                                           
 
 
 
21

 Nome fictício. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 86 

Relata: ―Hoje consigo, analisar o aspecto sócio-histórico que o Brasil vivenciou na 

década de 80, as várias crises econômicas que acarretava a população, em especial ao pobre, a 

limitação das realizações de desejos simples.‖ 

Um dos pilares que o Brasil se constituiu é da estrutura social dividida em classes, a 

outra é a questão racial que até a data da escolarização no ensino médio não era considerada 

uma questão a ser refletido, muito menos discutido em escola como problema social. Porém 

são estruturas determinantes da definição do lugar e não lugar na sociedade. 

Pensar em questões étnico-raciais segundo a investigada  

é pensar na minha própria identidade e na história que construiu a 

representação do negro neste país. Lembro-me que sentia olhares na escola 

que assinalavam que meu futuro não seria promissor. Sentia que cada ano 

escolarizado era marcado pela superação de estereótipos, preconceito e 

discriminação. Contudo, sentia-me impelida a entender as razões de ordem 

sociais que me provocaram tantas dores. Como esses discursos pautados no 

racismo persistiam e por que existiam? Por que na escola era tratada com 

certa indiferença ou por meio de jocosos apelidos? E por que me sentia 

envergonhada da minha identidade negra?  

Como professora, venho enfrentando essas mesmas questões no cotidiano 

escolar com atitudes preconceituosas dos meus alunos, dos seus pais e dos 

meus colegas, mesmo sendo negros. Na busca de ampliar essa discussão que 

decidi há três anos participar primeiramente como aluna e depois como 

tutora de um grupo de formação à distância sobre questão racial. (MARIA) 

 

Esse contexto promoveu profundas reflexões, foi inevitável perceber os 

comportamentos e atitudes que reproduziam os mesmos comportamentos racistas que outrora 

questionara. Chegou a conclusão que há um discurso silencioso que constrói as hierarquias 

raciais, a noção de civilizados, os registros da história que traz os conquistadores versus os 

conquistados que devem ser civilizados.  

A compreensão dos fatos se deu justamente no rememorar de situações, brincadeiras 

que ofendiam, mas que compreendida pela maioria das pessoas como normal. Ao tomar 

consciência e compreensão das situações de preconceitos e discriminação passou a entender 

quem era, e a ressignificar a sua identidade.  

Segundo Carvalho apud Neves (2010, p. 124) ―A biografia, ao tornar-se discurso 

narrado pelo sujeito autor e protagonista, instaura sempre um campo de renegociação e 

reinvenção identitária.‖  

Ou seja, partindo do pressuposto que identidade não é, nem está estática, mas em 

movimento, em construção com o que ouvimos, sentimos, aceitamos e negamos. É na relação 

e interação com o outro e comigo mesmo que construímos aquilo que somos. (Hall, 2000)  
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De acordo com Neves (2010), nossas histórias não são neutras, nós não somos neutros, 

somos resultados de políticas e reformas educacionais que paulatinamente colaboram para 

nossa identidade. Nesse sentido, a formação deve se apresentar como suporte para as 

atualizações do professor, que precisa se fortalecer como profissão, elaborando no seu espaço 

escolar sua identidade, num movimento crítico reflexivo da sua história pessoal e profissional.  

 

DA FORMAÇÃO ACADÊMICA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

A vida acadêmica de Maria, também, foi consolidada em escola pública, as 

instituições públicas apesar de suas mazelas trazem consigo o empoderamento das discussões 

reflexões e mobilizações não presentes em instituições particulares.  

A graduação (pedagogia 1994-2000) foi feita na UFMT, que reorganizava o curso em 

busca de sua identidade. E na mesma ocasião o município de Várzea Grande ao qual é efetiva, 

também murmurava discussões sobre gestão democrática e gestão participativa, essas 

discussões influenciaram bastante a sua formação.  

Foi percebendo participante do processo e se tornando professora, buscou outros 

cursos que a ajudaram a compreender situações que o curso da graduação não conseguia lhe 

explicar. Foi empoderando-se de discursos, representações que contribuíram para a sua 

identidade profissional.  

Após a graduação assumiu salas de alfabetização, os primeiros contatos foram muitos 

difíceis, naquele momento carecia de conhecimento sobre a concepção do conhecimento, da 

aprendizagem, do desenvolvimento humano, enfim faltava referência teórica para desenvolver 

uma boa prática de alfabetização.  

No desejo de ser uma profissional qualificada para a alfabetização, procurou formação 

especifica e então fez o curso de especialização em O Fazer Pedagógico nas Series Iniciais do 

Ensino Fundamental pelo Instituto de Várzea-grandense de Educação (IVE). Pode com o 

curso melhorar a prática, e assim, tentar estabelecer a relação da teoria com a prática, não 

satisfeita fez o curso Programa de Formação de Professores Alfabetizadores  (PROFA), 

oferecido pelo MEC para professores alfabetizadores e tinha como conteúdos o conhecimento 

a cerca da psicogênese. A estratégia, a didática utilizada era muito riquíssima e produtiva, 
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proporcionava o ir e vir na prática pode-se dizer que as palavras chaves eram reflexão-prática-

reflexão.  

Tão logo estava acomodada com o processo de alfabetização se desafiou a enfrentar 

outro nível de escolarização, a educação infantil. Para essa modalidade de educação lhe 

faltava saber, como tratar as crianças? Que conteúdo trabalhar? Alfabetizava-se ou não as 

crianças? Eram tantas as perguntas que procurou outra especialização, agora em Educação 

Infantil feita pela UFMT. Trabalhava o dia todo, um período com alfabetização, outro com a 

educação infantil e a noite freqüentava o curso.  

A atividade era desgastante, porém aprendeu e descobriu outras maravilhas sobre a 

educação infantil que a conduziu anos após anos nessa modalidade.  

Em 2008, assumiu a função de coordenadora da escola que trabalhou por 15 anos, esta 

condição a oportunizou algumas reorganizações no trabalho escolar que lhe consumiram a 

visão particularizada da sala de aula, para uma visão geral da escola. Esse envolvimento lhe 

possibilitou fazer comparações e analise mais gerais do desempenho escolar dos alunos da 

escola. E foi na tentativa de compreender essas diferenças de tratamento, que interessou pela 

temática, buscou por especialização e começou a observar a própria postura, enquanto pessoa 

e profissional, e assustou com o que viu.  

Está no imaginário social as idéias racistas (Muller,2009) e qualquer um negro, branco 

e amarelo compreendem a raça hierarquizada, os civilizados, os desbravadores, os 

conquistadores versus os conquistados a ser civilizados.  

E há pouco tempo, Segundo Maria, começou a perceber que nesse processo há uma 

minoria de pessoas que enxergam e discursam diferentes. E essa compreensão, esse 

entendimento se deu na formação com  leituras, reflexões, num movimento dialético consigo 

mesma e com o mundo a sua volta.  

 

Eu mesma, assim como muitos negros vivenciou e vivencia este paradoxo. 

Inúmeras publicações e pesquisas evidenciam distorções quanto à 

universalização de direitos das pessoas da diferentes raças de ir e vir no 

Brasil, evidenciando as desigualdades de direitos a partir da idéia de raça. 

(MARIA) 

 

Os dados de IBGE (2011) ao divulgar o estudo Pesquisa das Características Étnico-

Raciais da População: Um Estudo das Categorias de Classificação de Cor e Raça (PCERP) 

destaca como um dos resultados que 63,7% dos entrevistados afirmam que a cor ou raça 
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influência na vida das pessoas. Em Mato Grosso, uma das federações pesquisadas observa-se 

que 59,6% das pessoas afirmam essa influencia.  

Conforme Jesus (2010) não se trata mais de saber se existe ou não discriminação, pois 

já é fato constatado em pesquisas, é preciso criar políticas públicas de equidade, com abertura 

e respeito ao diferente. De forma que o diferente não se evidencie em desigualdade social.  

Nessa perspectiva, compreendo que a construção da identidade é um processo baseado 

em práticas sociais, culturais e éticas. Munanga (2010, p.64) já dizia ―a construção social da 

identidade se produz sempre num contexto caracterizado pelas relações de força.‖  

Nessa relação de poder, que as pessoas de origem afro-brasileira através da 

discriminação aprendem a identificar no branco o ideário de beleza, de força e rejeita e/ou ao 

reconhece a identidade negra. Muitos professores colegas de trabalho de Maria se 

autodeclaram pardos, morenos claros, morenos escuros, não consideram de descendência 

negra. Quando questionados, sentem constrangidos, confusos, acabam na verdade não 

compreendendo tais práticas.  

A Educação a Distância surgiu na vida de Maria como forma de qualificação e 

formação no trabalho. E de repente, toda as formações tem ocorrido através da EaD.  

O EaD emergiu no cenário mundial com o intuito de atender o mercado de trabalho, 

produzindo educação em grande escala e com baixo custo. Esta modalidade sem dúvida veio 

democratizar a educação e oportunizar os que estavam à margem.  

Contudo, também é marcada por decisões políticas e por isto influenciadas pelas 

ideologias de poder. Ou seja, os discursos que ocorre nos fóruns de aprendizagem, nos 

fascículos como conteúdos, são referenciais e representações para a construção da identidade, 

no entanto, impregnadas de representações sociais que reproduzem as ideologias hegemônicas 

de poder. Através de ações afirmativas o MEC através da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) tem contemplado ações que buscam ajustar as desigualdades sociais, definidas pelas 

características físicas e de nível social. Maria fala das oportunidades de estudos:  

 
Infelizmente toda a minha vida eu e aminha família formos marcados e 

excluídos da sociedade, as oportunidades diminuídas e os esforços dobrados 

para conseguirmos estudar. 

Em todos os momentos da minha vida a questão racial foi determinante e 

percebo nos cursos que professores demonstram seu preconceito, racismo e 

discriminação muito mais camuflada que antes, porém também se nota o 

engajamento de muitos na causa, desenvolvendo trabalhos pertinentes a 

realidade e ao contexto.  
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Acredito que essas mudanças de comportamentos são devido às muitas 

discussões e formações efetivadas por vias públicas. Sinto necessidade de 

melhorar meus estudos de ter maiores referências bibliográficas, de fazer 

inferências além do senso comum, de compreender as formações à distância 

em relações raciais e sua contribuição nas construções identitária dos 

aprendentes. (MARIA) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) reconhecendo as desigualdades de 

direitos, recorrentes do sistema ideológico eurocêntrico que discrimina e exclui o descendente 

étnico da cultura negra, propõe ao sistema Educacional, trabalho educativo voltado à 

reconstrução da identidade nacional, respaldado sobre a diversidade cultural, de forma a 

construir um processo educacional com ética, com comportamentos desejáveis em relação aos 

afro-brasileiros.  

O texto Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, do PCNs (1997) compreende que a escola 

foi veículo de disseminação da idéia do mito da democracia racial, corroborando para as desigualdades 

sociais e no decorrer dos anos práticas discriminatória foram desenvolvidas.  

O documento traz a meu ver avanços com relação aos conteúdos proposto, pois já articulava as 

reivindicações e lutas do movimento negro no que refere a valorização das contribuições afro-

brasileira antes da alteração na LDB 9394/96 pela Lei 10.639/03 que inclui conhecimentos históricos e 

geográficos referente à História da cultura afro-brasileira e africana.  

 

A PÓS-GRADUAÇÃO  

 

Como professora, Maria se via como intelectual e pesquisadora. E assim, construiu sua  

prática, e a cada dificuldade encontrada em sala de aula buscava desenvolver um projeto de 

intervenção. A sua maneira desenvolveu discussões teóricas que achava pertinente sobre sua prática, 

apresentava a gestão escolar e os pais para apreciação, e sempre foram aprovadas por eles.  

Na ânsia de resolver os problemas usando as técnicas pedagógicas e de pesquisa, tentou o 

processo seletivo para mestrado em Educação/ UFMT por três vezes e passou em todas as provas 

escritas.  Maria lamenta: “Até hoje não sei dizer, ao certo, o que me fez reprovar nas entrevistas.” 

Segundo Maria, em um dos processos seletivos exigiram o currículo lattes, ao preenchê-los 

descobriu que o termo professora pesquisadora que usava para se designar como professora, não se 

validava, os relatos de experiências praticados na escola para aquele documento não era valido. Foi 

então, que percebeu a necessidade de tomar novas posturas.  
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Vinculado ao grupo de estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações 

Raciais e Educação (Nepre) do Instituto de Educação (IE), da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT), fortaleceu as leituras, as ideias, as propostas, as iniciativas quanto ao 

trabalho com a questão racial, e assim definiu melhor o objeto de pesquisa. Em 2011, 

novamente prestou dois processos seletivos para mestrado, o do Instituto de Linguagem e do 

Instituto de Educação e pra felicidade Maria, passou nos dois processos seletivos e ao final 

escolhou ficar no Instituto de Educação.  

Com a satisfação de ter conseguido apresentar artigos de minha autoria, resultado de dias de 

leituras e pesquisas. Esforço que eu e minha família fazermos para continuar a prosperar nos estudos.  

Nesta direção, apresentou trabalhos em muitos Congresso no país e recentemente foi para  II 

Conferência Internacional do Centro de Estudos Africanos (CEA), na África, Moçambique, que 

representa um processo formativo, de investidura, frutos de trabalho compartilhado, pois as 

participações em atividades científicas e pedagógicas têm sido possível por viver numa rede de 

relações que fortalece a pesquisa e as experiências pedagógicas com respeito ao potencial individual. 

Compartilho de Silva (2011, p. 142) quando afirma ―Os êxitos alcançados não são somente do 

indivìduo que se sacrificou, mas de todos os que o acompanharam.‖  

Maria finalizou o curso de mestrado, porém não finalizou sua trajetória de formação. Como 

ela mesma afirma após pesquisas reflexões e muitas leituras sobre as teorias racistas, na construção 

do sentido de nacionalidade brasileira, vêe  que a educação muito contribuiu e contribui para a 

presença do fenômeno racista. E penso... Mesmo hoje com todos os percalços da educação eu faço 

educação para as relações étnico-raciais com a responsabilidade e compromisso de perceber o 

diferente como potencial e não como desigualdade. (MARIA) 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia de pesquisa é de caráter qualitativo que permite o recorte interpretativo da 

realidade voltado para o estudo autobiográfico. Os instrumentos utilizados para coleta de informação 

documental foram fotos, diários e lembranças. Na análise buscou-se compreender a relação da 

ideologia social com a materialização do discurso da pesquisada
22

 e o seu comportamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                                                           
 
 
 
22

 A pesquisada receberá o nome fictício de Maria para preservar sua identidade. 
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Maria tem compreensão histórico social das determinações raciais no seu contexto biográfico, 

tem elementos teóricos para refletir as ações pedagógicas que se evidenciam e organiza sua ação 

pedagógica em prol do respeito à diversidade racial.  

Enfim, compreende que a ação educativa na questão racial está envolta a uma série de 

articulação de ações políticas e pedagógicas que favorece ao que interpelam sobre formações e 

identidade afro-brasileira e africana.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir das indagações e reflexões que originaram este memorial biográfico, outras 

compreensões importantes os estudos trouxeram a tona: o reconhecimento da exclusão escolar que 

vive a maioria dos negros, e que fazer parte dos números da graduação e da pós-graduação significa 

um rompimento da segregação racial educacional e vitória a vista dos familiares que se sentem 

representados e orgulhosos dos filhos que ascendem.  

Com as questões raciais em discussão e evidência muda o histórico educacional do Brasil, 

antes as  instituições federais de ensino superior tidas como lugar de brancos, hoje há a presença, 

significativa, de negros que transgridem a lógica do lugar de branco e ascendem profissionalmente por 

acessar o ensino superior 

Mediante a biografia percebeu-se a importância das instituições na vida e na formação de 

valores e prática sociais que foram orientando e articulando para a promoção do que é Maria hoje. 

Constata-se também que a formação não está pronta e acabada, mas num processo de construção e 

reestruturação de comportamentos, opiniões e reflexão a cerca de assuntos que foram determinantes na 

vida de Maria como um todo. 
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23
 

 

Resumo  

A discussão, o pensar e o refletir sobre o ensino jurídico deve permear a prática educativa dos 

professores e pesquisadores do Direito, ainda mais quando notamos a tessitura crítica de um ensino 

fragmentado e tradicionalista de quem a formação inicial é advinda de um bacharelado. Como 

proposta, várias pesquisas demonstram que o ensino do Curso de Direito deve primar pela formação 

do cidadão, em uma educação emancipatória. Mas o Curso de Bacharelado em Direito da UNEMAT é 

emancipatório? Nesta pesquisa, realizada na perspectiva qualitativa, os dados parciais, nota-se que os 

estudantes não são incentivados à pesquisa autônoma, realizada por ele, por sua própria iniciativa, mas 

com os encaminhamentos dados pelo docente. Este, por sua vez, restringe-se a expor o que é fixado no 

currículo de cada disciplina ministrada (quase sempre pela mesma metodologia expositiva) e não 

abandona sua zona de conforto, apresentando também um perfil passivo frente à atividade docente, 

talvez por ser um bacharel que, em algum momento da vida profissional, assume a atividade docente. 

Em preliminares notas conclusivas, os estudos indicam que o ensino jurídico deve estar pautado em 

formar profissionais críticos, que consigam entender e atender as demandas sociais vigentes, o que 

pressupõe uma atuação docente diferenciada, voltada para a curiosidade, para a pesquisa e para a 

compreensão do direito enquanto fenômeno social.  

 
Palavras-chave: Ensino Jurídico. Políticas Públicas. Inclusão Social.  
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INTRODUÇÃO 
 

O ensino jurídico proposto na contemporaneidade é debatido na academia, de tal modo 

reconhece-se a imprescindível reflexão sobre o modo como as universidades/faculdades 

formam/preparam os futuros operadores do Direito. Na tessitura dessa trama emergem  

bacharéis que não conseguem serem aprovados no Exame de Ordem Unificado- Ordem dos 

Advogados do Brasil- OAB (avaliação que exige apenas cinquenta por cento de acertos), 

minguadas notas na avaliação do ENADE e sistemas oficiais de avaliação do MEC e não 

inserção no mercado de trabalho ilustram uma dinâmica que deve ser repensada sob as 

dimensões de um (re)criar nos modos e maneiras que permeiam e se sustentam o ensino-

aprendizagem, o desenvolvimento profissional docente e a Educação proposta. 

Em um mundo fluido, inseguro, dos contrastes, do risco, das instabilidades e das 

contingências, vital a preparação do cidadão-universitário para a a formação humanizadora de 

um ser ativo, crítico, questionador, de modo que entenda a realidade e se liberte das amarras 

para uma verdadeira emancipação humana. Vital é o permanente confronto com o estático, a 

certeza, o que é estável, pois porto seguro na atualidade não há. De modo que a verticalidade 

dos conteúdos curriculares, que são tradicionalmente vistos nos cursos de Direito no Brasil 

(desde 1827), devem dar lugar a um ensino transdisciplinar, pluralista, para que o aluno 

compreenda seu papel social, a condição humana que perpassa e transpassa muito mais do que 

um tecnicismo jurídico alicerçada na memorização categórica do que é ensinado. 

Este desafio de pensar o curso de Direito também requer um olhar acautelador sobre o 

profissional que é ou está professor no magistério superior do ensino Jurídico nas instituições 

públicas ou privadas. Já que as pesquisas científicas apontam no sentido que o 

desenvolvimento profissional docente, sua identidade e ensino praticado tem influência na 

qualidade do ensino proposto em sala de aula e na relação aluno-professor/professor-aluno. 

Em razão desse cenário é que as políticas públicas do Estado, por meio  do MEC-

Ministério da Educação e Cultura, juntamente com a OAB- Ordem dos Advogados do Brasil- 

no ano de 2013, firmaram um acordo, no sentido de subsidiar um nova política que 

regulamentasse o Ensino Jurìdico brasileiro, resultando no rotulado ―Novo marco Regulatório 

do Ensino Jurìdico do Brasil‖, no entanto o texto final do documento ainda não foi entregue. 
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Diante de tais considerações, importante salientar que o presente artigo é um recorte 

de uma pesquisa que está sendo realizada sob o bojo do Projeto do Curso de Direito, campus 

de Diamantino da UNEMAT, intitulado o ―Direito Achado nas Ruas da Região de Adamas‖, 

que tem como sub-projeto ―O que é Direito? Direito, por que? pra que/quem? Memórias, 

histórias e escolhas‖ que, dentre seus objetivos, pretende conhecer o aluno do curso de 

Direito, suas histórias de vida e de formação e suas experiências com o Direito, em uma 

perspectiva do Pluralismo Jurídico.  

Assim, pretende-se nesse artigo compreender se o Curso de Direito da UNEMAT 

oferta uma educação emancipatória. De modo que é apontada algumas considerações sobre o 

desenvolvimento profissional docente, isto é a construção dos saberes pedagógicos dos 

professores bacharéis, a política pública resultante no movimento do Novo Marco Regulatório 

do Ensino Jurídico no Brasil, além de identificar as contribuições de Paulo Freire para o 

Ensino Jurídico e refletir sobre o Curso de Direito na UNEMAT e, por derradeiro, trazemos as 

análises preliminares da pesquisa qualitativa que está em desenvolvimento. 

 

ENSINO JURÍDICO NO BRASIL- TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

A história do ensino jurídico no Brasil começa no ano de 1828, momento em que 

foram instalados os primeiros cursos jurídicos, uma vez que ainda não se falava em faculdade 

de Direito, rotuladas como ―Academias de Direito‖. 

 Inicialmente, a Academia de São Paulo foi instalada no Convento de São Bento, em 

28 de março de 1828, na capital paulista. No mesmo ano, em 15 de maio de 1828, no 

Mosteiro de São Bento, em Olinda, foi instituído mais um curso jurídico. Em ambas, depois 

de cinco anos de curso, os acadêmicos recebiam o grau de ―bacharéis formados‖ 

(SEGURADO apud SILVA, 2000).  

Partindo de apenas dois cursos jurídicos no início do século XIX para impressionantes 

260 cursos no final do século XX no Brasil. Nesse período, uma avalanche de faculdades e 

universidades passam a oferecer o curso, sendo que, segundo Sardenberg apud Silva (2000), a 

distribuição das vagas é absolutamente desigual. Quatro estados concentram a quase 

totalidade dos cursos, uma vez que São Paulo é responsável por 22% das vagas, seguido por 

Minas Gerais (13%), Rio Grande do Sul (11%) e Rio de Janeiro (11%).  

O aumento desenfreado das vagas nos cursos de Direito, por parte da iniciativa pública 

autorizada pelo poder estatal, falta de fiscalização, sistema falho na formação docente e 
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metodologia jurídica que carrega um tradicionalismo no estudo positivista dos institutos 

jurídicos permeiam a problema no ensino jurídico, chamada por alguns de crise do ensino 

jurídico. 

Algumas faculdades foram impedidas de ofertarem mais vagas, tendo em vista a 

reprovação nas avaliações externas do ensino oficial, vê-se também a baixíssima aprovação 

do exame da OAB que confere o requisito básico para exercer a advocacia, bem como as 

reprovações nos concursos públicos e inserção no mercado de trabalho. Tais fatos, deixam às 

claras a urgência de debater, refletir e propor mudanças no modo  de como o Curso de Direito 

é ofertado em todo o país. 

Os atores sociais envolvidos nesta problemática, quais sejam: instituição, alunos e 

docentes são estudados nas pesquisas da área, aqui chamamos a atenção para a identidade do 

professor bacharel, aqui entendido conforme os dizeres de Pereira e outros: 

 

O bacharelado tem a característica de possuir disciplinas mais abrangentes, 

enfocadas em processos teóricos e práticos, fornecendo uma excelente 

bagagem científica e teórica. A formação proporcionada ao aluno é voltada 

para o mercado de trabalho, tornando-o apto a desenvolver uma atividade em 

determinada área de atuação. Já a licenciatura tem como objetivo a formação 

de professores. Essa é uma das características principais da licenciatura, que 

ensina ao aluno, além das disciplinas inerentes ao curso escolhido, técnicas 

que o tornarão um profissional apto a transmitir o aprendizado, tornando-o 

um educador. (PEREIRA; CAROLINO; LOPES, 2007, p. 4) 

 

A crítica que se faz, é no sentido de que os professores que exercem a atividade 

docente nos Cursos de Direito devem ter uma formação continuada, visto que deveriam ter 

contato com novas formas de metodologia jurídica, indo além daquilo que foi ensinado por 

outros bacharéis. De maneira ácida, Carvalho Junior (2001, p.191) preleciona:  

 
―são conservadores ao extremo, transpassando aos alunos uma visão 

legalista, formalista, embasada seja num feroz positivismo kelseniano, ou 

dentro dos marcos de uma cultura jurídica moldada no liberalismo e nos 

mitos que o fundam historicamente‖ 

 

No Ensino Superior, latente que a metodologia desse grau de ensino enfrenta uma 

questão epistêmica norteadora do processo a ser desencadeado, qual seja, dicotomia entre a  

construção e apropriação desse conhecimento por parte dos alunos ao longo do 

desenvolvimento profissional docente. Notório que a articulação é necessária para clarificar o 

que se passa na contemporaneidade, uma vez que os docentes sem formação pedagógica, os 

futuros docentes, além de dominarem conhecimentos oriundos do bacharelado, precisam 
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dominar os conhecimentos específicos sobre o saber-fazer didático e seus elementos 

constitutivos, bem como os fundamentos da educação superior, o contexto institucional 

concreto, o cenário universitário atual, as especificidades da docência na educação superior, 

entre outros temas emergentes. (VEIGA, 2009). Aí reside a questão da didática, conforme os 

dizeres de Rios: 

 

A Didática aparece como elemento fundamental para o desenvolvimento do 

trabalho docente. Quantas vezes já se afirmou, no terreno do senso comum, 

que o bom professor é reconhecido por sua didática? Claro que, utilizado 

dessa maneira, esse conceito é identificado como uma saber fazer que é 

exigido do professor, além do conhecimento dos conteúdos específicos de 

sua área. Mas, mesmo se nos reportarmos a uma compreensão mais técnica 

do conceito, podemos manter a afirmação – a Didática faz parte essencial da 

formação e da prática docente. (RIOS, 2001, p. 54). 
 

Compreender a tessitura do ensino jurídico na atualidade é vital para que o ensino-

aprendizagem ocorra qualitativo, permeado por uma formação humanística sem diluir o 

conteúdo específico necessário para atuação técnica do operador do Direito. 

A oferta de ensino de qualidade, articulado a pesquisa e extensão, que 

verdadeiramente possibilite por meio de espaços e tempos o compartilhar das vivências que 

despertem sensibilidades críticas nos alunos, um caminho jovial, leve e despertabilizante por 

meio das metodologias participativas, extracurriculares e de nivelamento que tirem 

professores e alunos da zona de conforto criada pelo tradicionalismo (lousa-giz-

magiscentrismo) são medidas iniciais que algumas pesquisas mostram êxito. 

Assim, neste ponto, o presente artigo preocupado com o Ensino Jurídico ofertado à luz 

de uma educação emancipatória, pretende compreender se o Curso de Direito da UNEMAT 

pode ser considerado emancipatório? Para tecer considerações nesta perpectiva, trazemos 

alguns contribuições de dimensões distintas, porém entrelaçadas, quais sejam: a construção 

dos saberes dos professores bacharéis, a política pública do Novo Marco Regulatório do 

Ensino Jurídico; Paulo Freire e contribuições; Curso de Direito da UNEMAT, cenário. É que 

pretendo refletir nas singelas linhas a seguir. 

 

O CAMINHAR, A CONSTRUÇÃO DOS SABERES PEDAGÓGICOS, DOS 

PROFESSORES BACHARÉIS: TORNANDO-SE PROFESSOR NA PROFISSÃO 
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Necessário trazer à baila, algumas considerações sobre a atuação dos professores dos 

Curso de Bacharelado em Direito, visto que na formação inicial não tiveram, em sua grande 

maioria, contato com conteúdos pedagógicos.  

Os teóricos da educação disciplinam que são necessários vários saberes para a atuação 

docente, isto é saberes plurais, advindos da formação profissional, disciplinares, curriculares e 

experienciais, nos contextos da história de vida e laboral, englobados no que intitulam de ―o 

saber‖, ―saber-fazer‖ e o ―saber-ser‖ (TARDIF, 2010). Pimenta (2000) entende que para saber 

ensinar não bastam a experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem necessários 

os saberes pedagógicos e didáticos. 

Agora, especificamente sobre os saberes pedagógicos, vitais para o exercício da 

docência por professores bacharéis, que chamamos a atenção, pois é aquele construído no 

cotidiano de seu trabalho, em sala e nas reflexões advindas do seu próprio fazer, veja o 

entendimento de Pimenta:  

 

O futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a partir de 

seu próprio fazer. Não é senão sobre essa base que o saber, enquanto 

elaboração teórica, se constitui. Frequentando os cursos de formação, os 

futuros professores poderão adquirir saberes sobre a educação e sobre a 

pedagogia, mas não estarão aptos a falar em saberes pedagógicos. Os saberes 

sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. 

Estes só se constituem a partir da prática, que os confronta e os reelabora. 

(PIMENTA, 2000, p. 26). 

 

―Não estamos, no entanto, reforçando ou mesmo estabelecendo a separação 

entre os que pensam e os que executam o ensino e/ou a educação. Ao 

contrário, o que pretendemos é justamente mostrar que o professor, muitas 

vezes considerado um simples executor de tarefas, é alguém que também 

pensa o processo de ensino. Este pensar reflete o professor enquanto ser 

histórico, ou seja, o pensar do professor é condicionado pelas possibilidades 

e limitações pessoais, profissionais e do contexto em que atua‖. (PIMENTA, 

2000, p. 44). 

 

Para os docentes bacharéis a maior fonte vivenciada é, sem dúvidas, os saberes e 

experiências do trabalho técnico exercitado, daí em maior  ou menor grau se tem a formação 

complementar de cunho pedagógico para constituição do seu processo identitário, enquanto 

docente. Não podendo esquecer que há reflexão pelos saberes de suas experiências enquanto 

alunos para pinçar quem eram os bons professores, momento em que espelham-se nestes para 

exercem o magistério. É neste sentido as contribuições de Pimenta: 
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Quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, já têm saberes sobre 

o que é ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que foram de 

diferentes professores em toda sua vida escolar. Experiência que lhes 

possibilita dizer quais foram os bons professores, quais eram bons em 

conteúdo, mas não em didática, isto é, não sabiam ensinar. Quais professores 

foram significativos em suas vidas, isto é, contribuíram para sua formação 

humana. (PIMENTA, 2000, p. 20). 

 

Neste ponto, convém ponderar que a educação é um processo contínuo, no qual o 

professor deve sempre estar conectado as novas possibilidades, novos arranjos que permeiam 

uma atualização quase que diária dos fatos, acontecimentos e do que desperta vontade, prazer 

e curiosidade espistemológica em si e no seu alunado. Lembro-me de Japiassu: 

 

―O professor que não cresce, não estuda, não se questiona e não pesquisa 

deveria ter a dignidade de aposentar-se mesmo no inicio de carreira. Porque 

já e portador de paralisia intelectual ou esclerose precoce‖ (JAPIASSU, 

2006, p 46). 

 

O melhoramento na formação dos docentes deve ser projeto/desejo do Estado que tem 

como dever garantir uma educação de qualidade, visto que é um direito social consagrado no 

artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Assim, a formação pedagógica não deve ficar 

restrita ao campo isolado, individual, do ser-professor, deve ser projeto institucional, ainda 

mais nas admissões para exercício o ofício docente. Ademais, é sabido que nesse processo 

admissional, em qualquer o nível de titulação que o docente tenha o conhecimento das 

especificidades do ensino e da aprendizagem nessas áreas são imprescindíveis ao exercício 

docente. (OLIVEIRA; SILVA, 2012, p. 198). 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO SUPERIOR, O CASO DO NOVO 

MARCO REGULATÓRIO DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL 
 

As políticas públicas são aqui conceituadas sob a ótica de Jolbert e Muller (1987), 

Höfling (2001), no qual ensinam que é o Estado em ação, no desenvolvimento por ações e 

programas destinados aos segmentos da sociedade. 

No Brasil, na perspectiva do neoliberalismo, vemos que as políticas públicas do ensino 

superior cresceram, em que pese as críticas ao sistema proposto. De todo modo, a oferta de 

ensino foi elevada, mas e a qualidade? 

É diante das leis, resoluções e demais normatizações inerentes ao ensino superior, em 

especial ao Ensino Jurídico, bem como em razão dos pífios resultados nas provas oficiais 

avaliativas do sistema governamental, bem como a explosão do número de cursos jurídicos 
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que uma decisões foram adotadas pelo MEC desde o ano de 2011, primeiramente 

suspendendo 34 mil vagas e reduzindo o montante de mais de dez mil vagas nos cursos que 

apresentaram resultados ruins no Sinaes - Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior. Já no ano de 2013, suspendeu o procedimento de inauguração de cem novos cursos 

e de vinte e cinco mil vagas.  

Neste mesmo ano, o MEC em parceria técnica com a Comissão Nacional de Educação 

Jurídica –OAB- estão realizando estudos para uma nova política regulatória do ensino jurídico 

no Brasil. 

Assim, após a realização de audiências públicas em todo o Brasil a OAB apresenta ao 

MEC um texto final que tem os seguintes eixos: repensar sobre/nas diretrizes curriculares 

instrumentos de avaliação dos cursos de Direito; novos parâmetros a serem considerados na 

avaliação; reflexões sobre o Enade na avaliação e redução no intervalo entre as aplicações; 

reconfiguração do Exame da OAB e sistemática de aplicação; vaga para a OAB no Conselho 

Nacional de Educação; aprimoramento do Núcleo de Prática Jurídica e do estágio curricular. 

Assim, neste ano de 2014 foi anunciado a entrega do documento final ao MEC e 

trâmites legais para que surta os efeitos legais, todavia muito mais do que uma positivação das 

necessidades do Curso de Direito do Brasil é vital que os atores sociais, sociedade civil 

organizada, OAB, instituições  políticas e do poder, possa somar nas ações que permitam um 

melhoramento no ensino, reflexos advindos desde o ensino fundamental que é alicerçado na 

política do desprestígio do papel da educação; 

 

PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA: CONTRIBUIÇÕES AO 

ENSINO JURÍDICO 
 

Paulo Freire, educador e filósofo da Educação, é em verdade formado em Direito na 

Faculdade de Direito do Recife (1947), foi advogado de uma causa só, mas no campo da 

mediação, algo esperado para quem dialoga com o coração do povo, do oprimido e explorado. 

Nascido no ano de 1921 no Recife, caçula de uma família de quatro filhos, 

experimentou as desigualdades sociais muito cedo, a fome e o não ter. Com 21 anos já 

lecionava língua portuguesa em uma escola em Recife, durante o curso de Direito, depois de 

termina-lo encontrou-se na educação, de modo que laborou em escolas, pelo SESI de 

assistente à diretor de Divisão de Educação e Cultura, sendo convidado à percorrer o Brasil 

para expor seu método para educação de jovens e adultos, em razão do seu reconhecimento e 

largo analfabetismo no Brasil. 
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Sua tese de doutoramento foi defendida em 1959, lecionando até 1964, momento que 

com o Golpe Militar é preso, sendo exilado no Chile, passando pelos Estados Unidos, 

Genebra e viajando por todo o mundo expondo seus pensamentos e método, além do belo 

trabalho nos países do continente africano.  

O retorno no Brasil aconteceu no ano de 1980, interessante observar que em 1989 foi 

Secretário Municipal de Educação na cidade de São Paulo, deixando o cargo em 1991, ano em 

que retorna ao magistério e a escrita de seus livros, morrendo em 1997, aos 75 anos 

Ao Ensino Jurídico é impossível não reconhecer o valor do trabalho de Freire, na 

medida em que sua obra e teoria cristalinamente demonstram que a Educação deve ser 

reconhecida como um instrumentalizador para a libertação das classes desfavorecidas, do 

povo sofrido, oprimido, de modo que prepare para o homem- sujeito de direitos- para não 

aceitar ―a sina‖ como uma coisa e sim agir como um homem com comportamento crìtico, 

questionador, libertário de qualquer opressão.  

 

―Não dá pra dizer que a educação crie a cidadania de quem quer que seja. Mas, sem 

educação, é difícil construir a cidadania. A cidadania se cria com presença ativa, 

crítica, decidida, de todos nós com relação à coisa pública. Isso é dificílimo, mas é 

possível. A educação não é chave para a transformação, mas é indispensável. A 

educação sozinha não faz, mas sem ela também não é feita a cidadania‖. (FREIRE, 

1955, p.74) 
 

Nesta seara, Freire fala de o homem com consciência crítica, não conformado com a 

exclusão social vista a todo momento, nesta inversão de valores em que o sujeito é dominado 

pelo próprio homem, da maioria pela minoria. Criticidade primordial para ser e se fazer 

operador do direito que trabalha diretamente com a desigualdade, o justo/injusto o 

poder/exclusão. Veja a bandeira de Paulo Freire: 

 

―É como homens que os oprimidos têm de lutar e não como ―coisas‖. É 

precisamente porque reduzidos a quase ―coisas‖, na relação de opressão em que 

estão, que se encontram destruídos. Para reconstruir-se é importante que ultrapassem 

o estado de quase ―coisas‖. Não podem comparecer à luta como quase ―coisas‖, para 

depois ser homens. É radical essa exigência. A ultrapassagem desse estado, em que 

se destroem, para o de homens, em que se reconstroem, não é ―a posteriori‖. A luta 

por esta reconstrução começa no auto-reconhecimento de homens destruìdos.‖ 
(FREIRE,1983,p.60) 

 

O ensino tradicional, chamado de Educação Bancária, nada humanizador, é apenas 

repetidor de conhecimento pronto e acabado que privilegia a memorização. O que é vital para 

o ensino em nosso tempo e espaço é possibilitar que os seres humanos assumam o controle da 

história de maneira consciente e planejada, tendo a história como possibilidade e não como 
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um determinismo, tomado pela emancipação humana (FREIRE, 1997), de sorte que o 

conteúdo repassado e a realidade vivida seja um binômio vivo-alegre-transcendente da sua 

existência e experiência com/no/para o mundo. Caso contrário, veja o alerta de Freire: 

 

―Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à 

experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a suprema inquietação 

desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece com o seu 

indiscutìvel agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é ―encher‖ os 

educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade 

desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 

significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que 

devia ter ou se transforma em palavra ôca, em verbosidade alienada e alienante. Daí 

que seja mais som que significação e, assim, melhor seria não dizê-la.‖ (FREIRE, 

1983, p.65) 
 

Diante das considerações discorridas, vemos claramente que a Educação em Paulo 

Freire, libertadora, conscientizadora, de uma educação popular para que homem conheça, 

entenda e lute pelos direitos e liberdades públicas, com uma participação ativa e efetiva do 

cidadão, são aspectos vitais para uma construir, desconstruir e (re)construir de um Ensino 

Jurídico multifacetado, pluralista, atual e humanizador, preocupado com o outro, das 

dimensões contínuas da educação do ser humano e com os pilares da Educação sedimentados 

por Delors (1998) que eleve o homem a novos e reluzentes horizontes. 

 

ENSINO JURÍDICO NO INTERIOR DO INTERIOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO: A UNEMAT, A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 
 

No Brasil acontece a interiorização do ensino superior público, em busca de atender 

as populações mais distantes das capitais, de modo que no Estado de Mato Grosso houve um 

processo de crescimento educacional das universidades públicas nas últimas décadas 

exercitando ações expansionistas, tudo impulsionado pelo processo neoliberal de 

desenvolvimento do Estado em busca de novos profissionais e novas frentes de mercado. 

Pelo processo histórico, vê-se que as tensões, os embates, as pressões sociais, 

econômicas, políticas implicadas pela globalização, mantença do poderio político e 

necessidades de conhecimentos permearam a expansão, fortalecimento e desenvolvimento de 

Mato Grosso (GIANEZI, 2009). 

É neste contexto que há a expansão da Universidade Estadual de Mato Grosso- 

UNEMAT- e a Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT. No presente artigo, trago 

algumas pinceladas sobre a UNEMAT neste contexto histórico e contemporâneo. 
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A Unemat faz este ano 35 anos de atuação, nos últimos cinco anos o Curso de Direito 

era ofertado apenas na sede em Cáceres, agora é ofertado também nos multicampis em Alta 

Floresta, Barra do Bugres, Pontes e Lacerda e Diamantino. 

O artigo estuda o Curso de Direito em Diamantino-MT, antiga UNED- União das 

Escolas Superiores de Diamantino, instituição privada, encampada no ano de 2013 pelo poder 

público estadual, sendo ofertados os cursos de bacharelados em Direito, Enfermagem, 

Administração e Licenciatura em Educação Física. 

Diamantino é uma cidade localizada no interior do Estado de Mato Grosso, distante a 

204 quilômetros de capital Cuiabá-MT, com uma população de 19.206 habitantes, conforme 

dados do IBGE/2010. A cidade é pólo educacional, contando com duas faculdades 

presenciais, de modo que atende aos municípios de Alto Paraguai, Nobres, Nova Mutum, São 

José do Rio Claro, Nova Maringá, Campo Novo do Parecis, Nova Marilândia e Nortelândia. 

O Curso de Direito na cidade e ofertado a mais de dez anos pela instituição privada, 

após a encampação a Unemat oferta com exclusividade tal curso e detém de um prestígio e 

boa concorrência no vestibular, conforme dados oficiais da universidade. 

A Matriz Curricular e o Projeto Pedagógico do Curso são articulados numa 

perspectiva da regionalidade e em contextos da cidade de Cáceres, está em vigor desde 2005, 

sendo realizado no ano de 2014 um grupo de trabalho para articular e propor um novo  

currículo para o curso que se expandiu para todo o Estado de Mato Grosso.  

Analisando o documento legal, percebe-se que a concepção, objetivos e integração 

levam em conta o contexto regional e os fins da Unemat nascida para expansão de forma do 

ensino superior no interior do estado, atendendo as demandas existentes. Nesta vereda, veja 

trecho do documento:―(...) questões-objeto do Direito Ambiental, do Direito Agrário e do 

Direito do Trabalho, às quais agora se acrescentam as do Direito da Integração. 

O currículo aqui é entendido no sentido proposto por Apple (2000), qual seja: 

 

O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de conhecimentos, 

que de alguma forma aparece nos livros e nas salas de aula de um país. 

Sempre parte de uma tradição seletiva, da seleção feita por alguém, da visão 

que algum grupo tem do eu seja o conhecimento legítimo. Ele é produzido 

pelos conflitos, tensões e compromissos culturais, políticos e econômicos 

que organizam e desorganizam um povo (APPLE, 2000, p. 53). 

 

Não podemos esquecer que o currículo e a seleção feita neste é uma operação de 

poder, pois é seleção que privilegia um conhecimento em detrimento de outro (SILVA,1999). 
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Por tal, associada ao sistema capitalista, da política, do poderio que gravitam na zona dos 

interesses e forças do complexo educativo (GIMENO 2000). 

A metodologia proposta no curso atende várias opções para propor o ensino-

aprendizagem enriquecedor, por meio de desenvolvimento das habilidades de construção 

crítica, atividades de grupo e seminários, ainda convém registrar o que descreve o documento 

 

―aula debate, da aula com desenvolvimento de trabalhos, quanto da técnica 

de aula expositiva, nas suas formas participativa e dialógica, sem prejuízo da 

utilização, por parte do professor, de todas as demais técnicas que visem ao 

desenvolvimento do raciocìnio e a construção do conhecimento‖ 

(UNEMAT,2005,p.20)´ 

 

O ensino, pesquisa e extensão é rememorado durante todo o documento, dizendo que 

em contextos interdisciplinares é possível verificar a atuação e possibilidades de realização. Já 

a prática jurídica é eixo em destaque, assim como o trabalho de conclusão de curso e estágios. 

Especificamente sobre a pesquisa ―seguem 3(três) linhas básicas: a pesquisa pontual, 

nas disciplinas; a Monografia de conclusão de curso e os projetos desenvolvidos por docentes 

pesquisadores‖ 

Na extensão, o destaque é, à luz da Resolução 142/2007-CEE/MT- em respeito a 

cidadania e relação universidade e sociedade há o serviço de Assistência Jurídica. 

O Curso de Direito em Diamantino detém apenas dois professores concursados, os 

demais são contratados interinamente, sendo que apenas três professores são mestres, alguns 

estão concluindo seu mestrado em instituições públicas e privadas. Tal quadro, agrava a 

pesquisa e extensão que ao processo de mudança enseja em fortalecimento dos mecanismos e 

um quadro efetivo com maior tempo de dedicação ou dedicação exclusiva que possa fomentar 

as atividades do Curso no âmbito da pesquisa e extensão. 

Veja o que diz o professor apelidado por Rui Barbosa: 

 

É importante que não fique só na lousa, no falatório, precisamos vivenciar, 

aproveitar os editais que ofertam bolsas de pesquisa e extensão, fazendo com 

que nosso aluno vivencie a academia. Eu gosto de trabalhar com projeto, a 

UNEMAT propicie este lugar, mas como o processo ainda é gradual, ainda 

estão engatinhando pra este lado. Penso que a interdisciplinaridade vem daí, 

o curso de Direito tem o dever de trazer as autoridades, levar os estudantes 

às instituições, propor a confecção de pesquisas e artigos, seminários e 

debates de tribuna, a academia tem que incendiar (...)‖ 

 

Já o aluno rotulado por Hércules, pondera: 
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―Eu estou no primeiro semestre, aconteceram seminários, mas alguns 

professores tem que estar abertos para dar aula mais para os jovens, 

antenados com que acontece no mundo, não dá para gente aguentar uma aula 

todo com professor lendo o data-show, neh. O que eu quero são aulas de 

qualidade, que professor tenha firmeza no que fala e pensa, inova e que 

tenha didática, sabe (...)‖ 

 

Analisando sobre uma contraposição entre o que está documentado com o que 

acontece em sala, principalmente as pistas apresentadas pelos sujeitos do complexo 

educativos, participantes da pesquisa, em suas percepções, como vivem, convivem e analisam 

a atividades propostas no Curso de Direito. 

 

METODOLOGIA  
 

A pesquisa proposta tem como base a perspectiva qualitativa. Os autores, Bogdan e 

Biklen definem-na como sendo:  

 

[...] um termo genérico que agrupa estratégias de investigação que partilham 

de determinadas características. Os dados recolhidos são designados por 

qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a 

pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16).  

 

Saliente-se ainda que Bogdan e Biklen (1994) lecionam que na educação o uso da 

investigação qualitativa possibilita que o investigador assemelhe-se a um viajante 

despreocupado com o planejar. De sorte que o uso dessa metodologia permitirá a criação de 

dados descritivos capazes de revelar o modo de pensar dos participantes na investigação, com 

uma maior subjetividade do investigador na procura do conhecimento. 

É notório que tais características privilegiam a compreensão de fenômenos sociais, na 

medida em que há um contato aprofundado com os sujeitos em seu próprio ambiente, o que 

resulta em dados riquíssimos em pormenores descritivos (BOGDAN, BIKLEN, 1999). 

Assim, como instrumentos de coleta de informações foram utilizados pesquisas 

documentais internas e externas, levantamento e produção de registros na universidade 

(relatórios em atas, livros e diários), memoriais escritos pelos sujeitos, observações e 

entrevistas semi-estruturadas de 1 (um) professor e 3 (três) alunos da graduação. Tal número é 

em virtude de ser um recorte da uma pesquisa que ainda está em plena atividade, do projeto 

―O que é Direito? Direito, por que? pra que/quem? Memórias, histórias e escolhas‖ do Curso 

de Direito da UNEMAT em Diamantino-MT. Interesse explicar as razões de escolha do tipo 

de entrevista: 
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 Nas entrevistas semi-estruturadas fica-se com a certeza de se obter dados 

comparáveis entre vários sujeitos. As entrevistas serão transcritas e 

analisadas, sem separar a palavra do gesto. Sendo assim, não perderemos de 

vista todo o contexto no qual o sujeito está inserido. Todos os relatos serão 

valorizados na perspectiva de enfatizar o problema em estudo (BOGDAN; 

BIKLEN, 1999, p.135). 

 

Assim, o processo de investigação qualitativo vai se construindo à medida que se 

avança na pesquisa, servindo para repensar, renovar e (re)traçar novas possibilidades e 

contribuições para o Ensino Jurídico ofertado na UNEMAT e o que se vê entre a teoria e a 

prática educativa nas salas de aula em Diamantino-MT. 

 

NO MEIO DO CAMINHO, DADOS ENTRELAÇADOS- APONTAMENTOS E 

ANÁLISE PRELIMINAR DOS DADOS 
 

Com a pesquisa está em andamento, os dados encontrados no itinerário proposto até o 

momento dão pistas, conforme o autor Junior (2001) e Veiga (2009), na perspectiva da 

necessidade de repensar o ensino superior, em especial o do Curso de Direito que deveria ter 

uma formação longitudinal impactante, na medida em que o operador trabalhará com diversos 

problemas sociais, jurídicos e culturais no trato diário do mister. Assim, quando a primazia é 

por um ensino acompanhado, verdadeiramente, com interações de extensão e pesquisa, 

sugere-se uma evolução no crescimento da identidade do operador do direito, sendo reflexivo 

para com os problemas e as verdades sociais em confronto com a visão racional-técnica 

kelseniana. 

As narrativas do professor apelidado de Rui Barbosa e do aluno alcunhado por 

Hércules, nos ajudam a compreender um pouco  como os sujeitos imersos nessa universidade 

pesquisada concebem o fazer educativo, por meio das ações e reflexões sobre o fazer-docente 

em sala de aula, transpondo para o projeto político pedagógico do Curso de Direito. 

Neste ponto, entendo que é importante transcrevermos o que a aluna apelidada de 

Atenas observa: 

 

―(...) alguns professores não tem uma metodologia clara, parece que não 

estudou para ser professor, é um advogado que veio dar aula, tipo assim. A 

estrutura é boa, mas não vejo atividades distintas, só mesmo o professor 

falando e falando até as onze da noite, aí pede um trabalho escrito ou prova, 

poucos fazem diferente. Tinha que ter novas formas de avaliar, do curso 

andar, sei lá, tem que mudar‖ 
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É interesse dialogarmos com apoio teórico em Lyra (2009) quando a crítica é feita nas 

atividades desempenhadas em sala para com os alunos, na medida em que o Direito não deve 

ser compreendido nos dias atuais como algo estático, de institutos sólidos e acabados, visto 

que aa boniteza está no porvir, na constante mudança, de modo que o Direito ―representa uma 

complexidade, uma riqueza e uma teia de relações caóticas que o faz renascer, qual fênix, 

rompendo com as paredes que o limitam e com os conceitos que o empobrecem.  

Os dados parciais nos levam a entender que o Ensino Jurídico deve ser pesquisado e 

compartilhado nas experiências vivenciadas, de modo que possa propor novas possibilidades 

para o ensino-aprendizagem e uma nova cultura para os sujeitos envolvidos no complexo 

educativo para que efetive-se uma educação emancipatória. 

 

CONSIDERAÇÕES (NÃO- FINAIS) AINDA EM CONSTRUÇÃO 
 

Entendo que os dados levantados, até o presente momento da pesquisa, são 

insuficientes para uma análise aprofundada do objeto em discussão, haja vista que o intuito 

essencial deste trabalho está alicerçado nos primeiros dados coletados da pesquisa que está 

sendo realizada no bojo do projeto ―O que é Direito? Direito, por que? pra que/quem? 

Memórias, histórias e escolhas‖. 

Mas, fica evidenciado pelos aportes teóricos e pistas aqui garimpadas que emerge uma 

tessitura crítica do ensino jurídico, contemplando a necessidade de observar o processo de 

ensino-aprendizagem, diagnosticar as deficiências e ajudar o aluno a aprender. Aprender a 

olhar para além do simples universo jurídico, desenvolvendo uma visão formativa 

humanizadora, fundamentada na essência das relações sociais.  

O desafio do ensino do Direito perante as novas metodologias trará um forte ganho 

qualitativo se levar em conta ao ensino reflexivo, a prática fundamentada no estágio, o 

exercício da pesquisa e, sobretudo, a expansão do ensino jurídico para além da graduação em 

Direito.  

Ademais, o processo de avaliação no contexto pedagógico acima, precisa deixar de seu 

um instrumento de dar nota, punir, medir, quantificar para ser um instrumento de verificação 

das fraquezas dos alunos e também dos professores e de sua práxis, para atingir aquilo que o 

ensino propõe como meta: o aprendizado, nos dizeres de Júnior: 

 

(...) não basta ensinar o Direito, pois aquele que só sabe Direito, nem o 

Direito saberá bem! É que o direito, como ciência humana, social, exige da 
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parte de quem estuda uma visão ampla de todo o campo das relações 

humanas, o que significa dizer, uma sólida formação humanìstica‖ 

(JÚNIOR, 2001, p. 54). 

 

É nesse espectro que o Ensino Jurídico proporá uma educação emancipatória, isto que 

é que oportunize a libertação do homem para a concretização do ser mais, do ―sujeito 

histórico‖ que atue nas lutas e embates para a verdadeira transformação da sociedade por 

intermédio de ―Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de 

mudança e de libertação‖ (FREIRE, 2007, p.44).  

Ainda a respeito do caráter social e democrático que o curso de Direito precisa 

assumir, Lyra Filho apud Sousa Junior (2009) pontua que o direito se faz no processo 

histórico de libertação e nasce na rua, no clamor dos oprimidos para se consumar na 

organização social da liberdade. Isso porque o direito ―não é‖, ele se faz, se constrói de modo 

plural, num processo histórico de libertação, o que se dá de maneiras variadas, de acordo com 

a articulação de seus elementos sociologicamente constituídos. (LYRA FILHO, 1985, p.65). 

Por derradeiro, convém assinalar que em sendo uma pesquisa em andamento, há de 

prever que muitos outros dados emergiram no itinerário da pesquisa, apurando os sentidos 

para novas compreensões o Ensino Jurídico ofertado na UNEMAT e o que se vê entre a teoria 

e a prática educativa nas salas de aula do curso em Diamantino-MT. 
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RESUMO:  
 

A educação é um direito de todos; para que isto se consolide, faz-se necessário o emprego de pessoas 

capacitadas que possam instruir o público que carece de educação. Este é o papel designado aos 

mestres, assim chamados na antiguidade e atualmente ―professores‖. Todos professores passaram 

pelos mesmo  métodos de aprendizado, ou seja, foram estagiários em um determinado tempo de suas 

vidas acadêmicas, ou submeteram-se a metodologias semelhantes. O trabalho teve como objetivo, 

analisar o processo de ensino e aprendizagem de alunos do ensino médio, através da observação 

aplicada ao estágio supervisionado de Licenciatura II da Universidade do Estado de Mato Grosso-

UNEMAT. Foram realizadas observações em uma escola de ensino médio durante o período de cinco 

dias, totalizando 20 horas. O início da observação constou de uma apresentação prévia a coordenadora 

da escola e após a apresentação formal da estagiária a classe. As análises foram obtidas por meio da 

transcrição dos fatos observados. Dentre os seis tipos de estilo de ensino analisados, sendo comando, 

tarefas, avaliação recíproca, baseado na programação individualizada, descoberta orientada e baseado 

na solução de problemas; não foram observados apenas os estilos por comando, avaliação recíproca e 

programação individualizada. Em uma análise geral, pode-se verificar que os professores são 

geralmente dedicados, se preocupam com o futuro dos alunos e são extremamente atenciosos. Os 

alunos utilizam livros didáticos de ensino, mas segundo os professores servem apenas como base, por 

que eles fazem uso de diversos materiais didáticos. O fato que mais chamou atenção na escola foi a 

frequência de palestras realizadas para os alunos do terceiro ano sobre profissões. A direção convida 

profissionais de várias áreas para que expliquem como seria o cotidiano e as possibilidades de cada 

profissão. Esta atitude permite que os alunos obtenham um conhecimento maior sobre as áreas de 

atuação, fazendo com que os eles possam escolher seus futuros cursos com maior facilidade. Portanto 

torna-se necessário que o professor elabore estratégias didáticas, com a finalidade de envolver e 

desenvolver participação ativa dos alunos, fazendo com que eles elaborem uma versão própria do 

novo conhecimento adquirido, rompendo a dependência em que tem sobre o professor. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Artigo 205 da Constituição Federal de 1988:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

O artigo da Constituição determina quanto à educação; livre acesso à todos. 

Indistintamente de classe, sexo ou raça, qualquer ser humano possui os mesmo direitos em 

relação aos incentivos disponibilizados pelo estado.  

O desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e qualificação 

profissional é uma responsabidade de formação que vai além dos ensinamentos empregados 

pela família. Quando assuntos mais complexos extrapolam a capacidade de ensino dos pais, 

torna-se necessário submeter o ser humano a técnicas mais avançadas de ensino; a escola.  

Segundo o Ministério da Educação (2004), a escola é um espaço no qual se deve 

favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de 

competências, ou seja, a possibilidade de apreensão do conhecimento historicamente 

produzido pela humanidade e de sua utilização no exercício efetivo da cidadania. 

Para que estes objetivos sejam alcançados pelos alunos, profissionais especializados 

devem ser designados a tal função. Este é o papel instituído aos mestres, assim chamados na 

antiguidade e atualmente, professores.  

O papel do professor é importante não como figura central, e sim como coordenador 

do processo educativo, pois, usando de autoridade democrática, cria, em conjunto com os 

alunos, espaços pedagógicos interessantes, estimulantes e desafiadores, para que neles ocorra 

a construção de um conhecimento escolar significante (SANTOS & NUNES, 2006). 

O processo de formação de professores passa inicialmente, ao primeiro contato com a 

sala de aula, ou seja, a observação. ―O primeiro encontro de professores e alunos na sala de 

aula constitui uma fase exploratória de interações, só por si já digna de ser observada e 

compreendida; dele emergem padrões de comportamento e de interação mais ou menos 

estabelecidos para o futuro‖ (AMADO, 2000). 

Portanto este trabalho teve como objetivo, analisar o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos do ensino médio, através da observação aplicada ao estágio 

supervisionado de Licenciatura II da Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Estágio curricular supervisionado do curso de licenciatura consiste em um processo 

planejado, o qual visa à integração entre conhecimentos práticos e conhecimentos teóricos que 

complementem a formação acadêmica do aluno. Podendo ser realizado em instituições 

públicas ou privadas de ensino, o estágio constitui-se de atividades de aprendizagem social, 

profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de 

vida e de trabalho (PIMENTA & LIMA, 2008). 

 O estágio compreende diversas atividades, entre elas pode-se destacar a observação. 

A observação trata-se do momento em que o estagiário analisa a prática pedagógica de 

professores já formados e que atuam na rede de ensino pública ou privada. Essas práticas têm 

como objetivo contextualizar as áreas e os eixos de formação curricular, associando teoria e 

prática que destinam à iniciação profissional como um saber fazer que busca orientar-se por 

teorias de ensino-aprendizagem para responder às demandas colocadas pela prática 

pedagógica à qual se dirige (XAVIER, 2009).  

A base formativa dos professores baseia-se em conhecimentos teóricos e 

metodológicos que os permitam compreender a escola, os sistemas de ensino e as políticas 

educacionais. O estágio tem como objetivo preparar o futuro professor para a realização de 

atividades nas escolas, com os professores nas salas de aula, bem como para o exercício de 

análise, avaliação e critica dos desafios que a realidade escolar revela (PIMENTA & LIMA, 

2008).  

A atividade docente é caracterizada pelo desafio permanente dos profissionais da 

educação em estabelecer relações interpessoais com os educandos, de modo que o processo de 

ensino-aprendizagem seja articulado e que os métodos utilizados cumpram os objetivos a que 

se propõem (MAZZIONI, 2013). 

Como centro de todo o processo de ensino, o professor, deve intermediar o aluno em 

busca do conhecimento, deve fazer uma profunda análise sobre a classe que tem nas mãos e 

conhecer os alunos e suas culturas e vivências e usar isso como ponto de partida para o seu 

trabalho, a partir disso o professor elabora os objetivos, o plano de trabalho a ser seguido e o 

sistema de avaliação a fim de verificar a aprendizagem adquirida pelos alunos e com os 

resultados das avaliações o professor deve refletir e replanejar os passos futuros buscando 

equilibrar o conhecimento geral da classe (REZENDE,2000). 
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Em face ao exposto, o autor ainda afirma que no processo de ensino/aprendizagem, 

vários são os fatores que interferem nos resultados esperados, como as condições estruturais 

da instituição de ensino, as condições de trabalho dos docentes, as condições sociais dos 

alunos, os recursos disponíveis. As estratégias de ensino utilizadas pelos docentes, devem ser 

capaz de sensibilizar, motivar e envolver os alunos ao aprendizado. 

As estratégias apresentadas não são absolutas, nem imutáveis, elas são ferramentas 

que podem ser adaptadas, modificadas, ou combinadas pelo docente, conforme julgar 

conveniente ou necessário(PETRUCCI & BATISTON, 2006). Segundo Luckesi (1994), os 

procedimentos de ensino articulam-se em cada pedagogia tanto com a ótica teórica quanto 

com a ótica técnica do método. Os procedimentos operacionalizam resultados desejados 

dentro de uma determinada ótica teórica. 

A partir do exposto, entende-se que os professores devem estruturar a didática adotada 

visando a contemplação das diversas possibilidade que colaborarão paara com os resultados 

do processo de ensino/aprendizagem. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A vivência com o campo de observação se deu no período de estágio supervisionado 

de Licenciatura II aplicado ao curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Tangará da Serra. O nível de escolaridade avalido foi o 

de segundo grau, mais especificamente em uma sala de terceiro ano de uma escola pública no 

município de Tangará da Serra, durante 20 horas.  

Para iniciar a observação, fez se necessário uma prévia apresentação pessoal da 

estágiária à coordenadora da escola e após aos demais professores. À posteriori, a 

coordenadora efetuou o pedido de que os professores apresentassem a estagiária aos alunos  

bem como, o objetivo da mesma na sala de aula a ser observada.  Mencionou ainda que se 

acaso houvesse resistência de  qualquer professor  à estagiária assitir  aula, esta deveria 

direcionar o problema diretamente a coordenação.  

Após a apresentação realizada pelo professor da classe, a estagiária dirigiu-se até os 

fundos da sala, onde em silêncio e sem comunicação desnecessária, executou a transcrição 

dos fatos observados. O estagiário não pode de maneira alguma intervir na aula do professor e 

nem mesmo ajudá-lo no controle de sala. Isso somente acontecerá se o estagiário for 

solicitado. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 116 

Segundo Silva (2009) o período de observação é importante para a formação do futuro 

professor, pois possibilita um contato direto com uma unidade escolar e, conseqüentemente, 

com uma prática pedagógica, pois permite uma reflexão entre teoria e prática. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Estilo de ensino: enfrentando a sala de aula 

 

 Para Villani e Freitas (2001) o estilo de ensino é a maneira como o professor enfrenta 

as dificuldades e os problemas que surgem durante a disciplina, na sua relação com o 

conteúdo científico, com os procedimentos didáticos, com os alunos, com os colegas e com as 

instituições em geral, mais especificamente, o modo de aceitar alguns, de postergar outros e 

de fugir de outros ainda. 

 Mosston (1966) nos apresenta seis tipos de estilo de ensino, sendo: por comando, por 

tarefas, por avaliação recíproca, baseado na programação individualizada, por descoberta 

orientada e baseado na solução de problemas.  

As observações foram realizadas a partir dos estilos de ensino propostos por Mosston 

(1966). Foi avaliado presença e ausência de cada estilo. Quando presente, foi discorrido o fato 

em que inseria o estilo a situação. 

 Estilo de ensino por comando 

Este estilo de ensino do ponto de vista pedagógico é considerado ultrapassado. O 

professor é o elemento humano preponderante com um papel bem definido. É ele quem 

determina os objetivos da aula, escolhe as atividades, fornece as informações precisas sobre o 

que executar, avalia quase sempre de forma subjetiva e corrige (MOSSTON, 1966). 

Não foi observado nenhum professor que se inserisse neste estilo. Um ponto positivo, já 

que o mesmo é considerado ultrapassado. 

 Estilo de ensino por Tarefa 

Para Gozzy e Ruete (2006), a característica básica deste estilo é a mudança de certas 

decisões do professor para o aluno. Esse relacionamento se dá em nível de execução, na fase 

de impacto, ou seja, durante a aula. Ainda é esperado que todos os alunos executem a 

atividade conforme o modelo como no estilo por comando. A diferença entre os estilos por 

comando e por tarefa está na possibilidade do aluno tomar algumas decisões. Estas decisões 
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estão no domínio físico e são: ordem das tarefas, tempo de início, velocidade e ritmo para a 

execução, término da tarefa, questões para esclarecimentos, etc. 

O professor que possui este estilo, é o professor de artes. Ele entra na sala, aguarda todos 

se acomodarem, pede silêncio de uma forma rígida, falando alto e com imponência. Ele dita 

um texto e logo após dita as questões; são perguntas com respostas prontas no texto, não 

fazem com que os alunos raciocinem e interpretem o texto para responder. Os professores 

devem incentivar o raciocínio, a crítica, a resolução de problemas,etc. 

A professora de Física, Inglês e Sociologia também se encaixam nestes estilo, já que as 

aulas aplicadas são direcionadas apenas a explicação e tarefas a se realizar. Não se importam 

com o que está acontecendo, se tem aluno fazendo tarefa de outro professor, se estão ouvindo 

músicas com fones de ouvido; o que importa para eles são as resoluções da tarefas impostas. 

A professora de sociologia e física não possuem domínio de sala, fala baixo e nem todos 

respeitam-a; já a professora de inglês eles consegue um domínio um pouco maior, não 

chegando a ser relativo em questão de ordem. 

 Estilo de ensino por Avaliação Recíproca 

Neste estilo, o professor tem ainda papel predominante no processo, pois é ele quem 

escolhe os objetivos, seleciona as estratégias e impõe a organização. Entretanto delega aos 

alunos a avaliação da aprendizagem, embora estabeleça critérios para sua realização. A 

metodologia consiste em fornecer aos alunos critérios para avaliar o desempenho dos colegas. 

A avaliação de aprendizagem é realizada em duplas, utilizando os critérios do professor. A 

relação entre professor e aluno é ainda eivada de certo grau de formalismo (MOURA, 2009).  

Este estilo não foi notado nas observações realizadas. A avaliação recíproca é mais 

ocorrente nas universidades, onde o professor ensina o acadêmico a avaliar, visto que o 

acadêmico um dia poderá deparar-se em uma situação a qual deverá realizar avaliações, como 

exemplo, se seguir a carreira docente. 

 Estilo de ensino baseado na Programação Individualizada 

Estilo bem desenvolvido no sentido de libertar o educando do seu estado de dependência, 

baseia-se no princípio do trabalho individualizado que pressupõe a existência de diferenças 

físicas e psicológicas entre os alunos. Cada aluno trabalha no seu próprio ritmo, 

desenvolvendo senso de responsabilidade e iniciativa, permite atender a alunos que requeiram 

cuidados especiais. O professor é muito exigido na programação das tarefas, mas liberado de 

muitas tarefas organizacionais, podendo desta forma se preocupar com a aprendizagem do 

aluno (MOSSTON, 1966). 
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Na sala observada não existe este estilo de ensino entre os professores, mas uma 

professora de biologia me relatou que possue este estilo em outra sala, devido a presença de 

um aluno portador de necessidades especiais, portanto é necessário fabricar maquetes para 

que ele possa entender a matéria, ou seja, o estilo de ensino é baseado na programação 

individualizada para este aluno. 

 

 Estilo de ensino por Descoberta Orientada 

O professor começa a deslocar-se do centro do processo em contraponto aos estilos 

precedentes, e assume o papel de elemento incentivador, orientador das atividades dos alunos, 

auxiliando-os e esclarecendo-os. A metodologia considera que uma questão problematizadora 

produz uma necessidade da busca de solução. Desta forma, o professor realiza perguntas, de 

maneira gradual que ocasionem uma série de respostas, que levem o educando a descoberta. 

Neste ensino, as avaliações e retificações de aprendizagem são realizadas por provocações de 

perguntas. A relação entre professor e aluno se encontra com uma boa dose de informalismo, 

possibilitando a troca de informações (MOURA, 2009). 

Esse foi o estilo mais encontrado entre os professores, dentre eles: Português, Geografia e 

Matemática. Estes professores possuem uma boa didática através destes estímulos, 

dissonância cognitiva, busca e descobertas de soluções. A professora de Geografia é cômica, e 

todos alunos expressam uma maior preferência dentre os demais professores. 

 Estilo de ensino baseado na Solução de Problemas 

Por fim, neste estilo o aluno é colocado verdadeiramente no centro do processo 

educativo passando a ser elemento ativo, formulando problemas e buscando respostas para as 

inquietações formuladas durante a aula. A metodologia consiste no princípio que aprender é 

resolver problemas. A estratégia parte de uma situação apresentada pelo professor e/ou aluno, 

que aguce a curiosidade dos educandos. Com base nesta situação, são definidos os objetivos e 

formulados operacionalmente. A seguir é elaborada uma situação problema cuja situação 

implicará precisamente na busca expressa no objetivo. A relação entre professor e aluno se 

encontra de maneira informal, em clima de descontração (MOURA, 2009). 

O professor de História foi quem se encaixou perfeitamente neste estilo, ele realmente 

aguça  o interesse dos alunos através de seu estilo diferenciado e estimulante. Ponto 

extremamente positivo que atinge o objetivo da primeira lei de diretrizes e bases da educação 

Nacional (LDB) do ensino médio, a qual referencia a suma importância de aprimorar o 
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educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual  e o pensamento crítico. 

 

4.2 Estratégias Didáticas de Ensino 

 

 As estratégias didáticas estão ligadas ao estilo de ensino de cada professor, portanto 

um complementa o outro. A estratégia para alcançar suas metas deve introduzir tanto um 

momento de plenitude imaginária, na qual as situações são percebidas como atraentes, quanto 

um momento de reflexão sustentada, na qual os problemas são percebidos como enfrentáveis 

(VILLANI e FREITAS, 2001). O que foi analisado na escola observada, foi a nível de bom, 

ruim e regular, já que o tempo foi curto e para uma crítica melhor, deveria existir uma duração 

maior.  

Os professores são dedicados em sua maioria, se preocupam com o futuro dos alunos e 

são extremamente atenciosos. Os alunos utilizam livros didáticos de ensino, mas segundo os 

professores, servem apenas como base, pois eles fazem uso de diversos materiais didáticos.  

 Na aula de Biologia em específico, a professora faz uso do laboratório que a escola 

oferece, em análise geral encontra-se bem equipado. Possui microscópio óptico acoplado a 

uma televisão, o que facilita o aprendizado de todos os alunos concomitantemente, apresenta 

uma boa quantidade de vidrarias, reagentes, um aquário, um terrário, alguns exemplares de 

animais fixos em álcool, etc. O professor de história faz uso de filmes interessantes sobre os 

conteúdos abordados. A professora de Português utiliza de seminários sobre obras literárias 

para estimular a oratória, interpretação e cognição, possibilitando assim avaliar o aluno de 

maneira mais generalizada. 

 Algo que chamou a atenção na escola, foi a frequência de palestras realizadas para os 

alunos do terceiro ano do ensino médio sobre profissões. A direção convida profissionais de 

várias áreas para que expliquem como é o cotidiano do profissional, como trabalha e quais são 

as perspectivas de cada profissional referente ao mercado de trabalho atual. Esta atividade 

possibilita que os alunos conheçam mais afundo algumas opções para áreas de atuação, 

fazendo com que os alunos escolham seus futuros cursos universitários de uma forma mais 

segura e convicta. 

Segundo Villani e Freitas (2001), estratégia didática é um conjunto de ações 

implicitamente planejadas e conduzidas pelo professor para que ao final delas uma boa parte 
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dos alunos se comprometam a realizar uma tarefa ou um trabalho didático da melhor maneira 

possível. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se considerar a necessidade da elaboração de estratégias didáticas de diversos 

âmbitos pelos professores, com a finalidade de envolver e desenvolver  participação ativa dos 

alunos. Isto fará com que os alunos elaborem uma versão própria do novo conhecimento 

adquirido e rompam a dependência em que possuem sobre o professor. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMADO, João da Silva. O nascimento de uma relação: estratégias de professores e alunos na 

aula de ―apresentação‖. Pelotas: Cadernos de Educação, n.14. 2000. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988. Disponível: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/escolaqueprotege_art227.pdf. Acesso em 30 de agosto 

de 2010. 

 

GOZZI, M.C.T; RUETE, H.M. Identificando estilos de ensino em aulas de educação física em 

segmentos não escolares. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte – 2006, 5(1): 117-

134. 

 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

MAZZONI, S. As estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem: concepções de 

alunos e professores de ciências contábeis. Revista Eletrônica de Administração e Turismo–

ReAT| vol. 2, n1.Chapecó. JAN./JUN. –2013. Disponível em: 

www.periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT/article/viewFile/1426/2338. Acesso em 10 

de maio de 2014.  

 

MOSSTON, M. Teaching physical education. Columbus, C.E. Merril Books, 1966 

 

MOURA, D.L. A Educação Física Escolar e os estilos de ensino: uma análise de duas escolas 

do Rio de Janeiro. Revista Digital - Buenos Aires - Año 14 - Nº 137 - Octubre de 

2009.Disponível:http://www.efdeportes.com/efd137/a-educacao-fisica-escolar-e-os-estilosde-

ensino.htm. Acesso 15 junho de 2014. 

 

PETRUCCI, Valéria Bezzera Cavalcanti; BATISTON, Renato Reis. Estratégias de ensino e 

avaliação de aprendizagem em contabilidade. In: PELEIAS, Ivam Ricardo. (Org.) Didática do 

ensino da contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2008. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 121 

 

 

REZENDE, Flávia. As Novas Tecnologias na Prática Pedagógica sob a Perspectiva 

Construtivista. 2000. Disponível em: 

http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio/article/viewArticle/13. Acesso em 10 

junho de 2013. 

 

SANTOS, C. F.; NUNES, M. F. A indisciplina no cotidiano escolar. Revista Virtual, v. 2, n. 

1. Candombá – 2006. Disponível: http://www.fja.edu.br/candomba/2006-

v2n1/pdfs/MarinildesNunes2006v2n1.pdf. Acesso em 31 de agosto de 2010. 

 

SANTOS, C. R. Educação Escolar Brasileira: estrutura - administração - legislação. São 

Paulo: Pioneira, 1999. 

 

SILVA, D.C. Observação durante o estágio de língua portuguesa e literatura: os discursos que 

permeiam o ambiente da sala de aula. 2009. Disponível: 

http://tangara.unemat.br/iii_cole/pdfs/lingua/009.pdf acessado em 30 de agosto de 2010 

 

VILLANI, A. ; FREITAS, D. Estrutura Disciplinar, Estratégias Didáticas e Estilo Docente: 

Categorias para Interpretar a Sala de Aula. In: XXIV Reunião Anual da ANPED, 2001, 

Caxambu -MG. ATAS XXIV ANPED. CD-ROM. GT-04. Rio de Janeiro : ANPED, 2001. 

 

XAVIER, J. P. B. O estágio supervisionado no curso de licenciatura em língua inglesa em 

uma instituição de ensino superior na cidade de Paranaguá. IX Congresso Nacional de 

Educação, EDUCERRE. III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia. Paraná. 2009.p.2672. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 122 

EXPERIENCIAS DE SOCIALIZAÇÃO VIVENCIADAS DURANTE O 

ESTÁGIO ACADÊMICO RELAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 
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Resumo 

A valorização do estágio acadêmico como atividade pedagógica, que propicia ao aluno 

oportunidade de verificar ou aplicar teorias aprendidas, no conteúdo das diversas disciplinas 

para conseguir um real aproveitamento dos seus estudos. O estágio assume caráter 

investigatório e científico e é fator de contribuição para a qualidade do ensino universitário. O 

estágio representa papel definitivo na formação profissional. Consideram-se estágio curricular, 

para os efeitos deste Decreto as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e, sendo realizada na 

comunidade em geral, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. Ao 

presenciar o corpo docente da Escola Municipal Vista Alegre, sob a regência do Professor 

Nestor, percebeu que a Educação é um processo de contínua reconstrução de experiência, 

aprendizado e conhecimento de como é a educação no presente e futuro. Esse estágio auxiliou 

no processo de construção práticas de saberes e metodológicos, durante o curso de licenciatura 

plena em ciências biológicas, cumprindo assim a carga horária de 80 horas de aulas ministradas. 

Quando terminei o meu propósito na escola percebi o quanto foi importante para mim este 

estágio. Como pude aprender com cada aula, cada orientação e com todos os obstáculos, com 

questão da metodologia a ser repassada aos alunos (as). Tive muitas dificuldades pela primeira 

vez, em que entrei numa sala de aula, para expor o meu conhecimento aos alunos e também 

aprender com eles. Em relação as turmas eram muito compreensível e teve um bom 

desempenho e andamento. Com exceção de algumas, que era muita bagunça, desinteresse 

prejudicando aqueles que queriam aprender. Só posso dizer que foi uma experiência única de 

vida, muito proveitosa para construção de experiência, conhecimento e aprendizado, que vai ser 

inesquecível para toda a vida. Mas apesar de tudo, tive um bom relacionamento com Alunos da 

Escola Municipal Vista Alegre. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

           O Estágio assume caráter investigatório e ou científico e é fator de contribuição 

para a qualidade do ensino universitário. A valorização do estágio acadêmico como 

atividade pedagógica, que propicia ao aluno oportunidade de verificar ou aplicar teorias 

aprendidas, mo conteúdo das diversas disciplinas para, desse modo, conseguir um real 

aproveitamento dos seus estudos é primordial para o sucesso de tal atividade. De acordo 

com o dicionário Aurélio, o estágio é definido como: Estágio: SM.1.aprendizado, 

tirocínio (de qualquer profissional). 2.Etapa, fase (SM – Singular Masculino). 

            O presente relatório tem a finalidade de atender as exigências do Estágio 

Supervisionado da Universidade de Cuiabá – UNIC, para o curso de Licenciatura Plena 

de Ciências Biológicas, da Faculdade de Educação. 

Tem por objetivo nos mostrar de uma maneira clara como a formação 

profissional teórica adquirida pode ser posta em prática, usando-se de técnicas, 

informações e métodos necessários, desenvolvidas durante o Estágio foram importantes 

para nós, futuros educadores. 

O Ensino de Ciências Biológicas deve ir além de conhecer fatos sobre a 

natureza. Deve se fazer com que os alunos reflitam no que se refere aos fatores 

fisiográficos: Solo, Água, Floresta, Relevo, Geologia, Paisagem, Clima, somados aos 

fatores Psicossociais da Natureza Humana: Comportamentos, Bem Estar, Estado de 

Espírito, Trabalho, Saúde, Alimentação e outros, e aos fatores sociológicos como: 

Cultura, Civilidade, Convivência, Respeito e Paz, propondo um ensino voltado para a 

reflexão crítica, para a auto-conscientização do ser, e do poder mudar estimulando nele 

o crescimento da autonomia do pensamento. 

   Este trabalho propõe a concepção de aquisição e construção do conhecimento, 

incluindo as Práticas Pedagógicas, Estágio Supervisionado, Regências no Ensino 

Fundamental e também no Ensino Médio, bem como nas oficinas Pedagógicas. 

Hoje, torna-se urgente pensarmos a educação escolar cada vez mais 

comprometida com a vida social e cultural, voltada para o 

desenvolvimento da criatividade, da crítica e de posturas éticas 

perante o mundo. Os conteúdos escolares não podem mais ser 

ensinados como conhecimentos abstratos recortados da história e da 

cultura em que foram forjados. Cada vez mais, o raciocínio crítico 

precisa ser exercitado para que novos conhecimentos possam ser 

produzidos a partir dos que já existem. (Escola Ciclada do Mato 
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Grosso, 2000. P.38 apud Projeto Político Pedagógico Escola 

Municipal vista Alegre, 2009, p. 14 

 

O estágio é uma atividade fundamentalmente significativa, por ser capaz de 

aperfeiçoar a profissionalização do acadêmico. Permite também o estabelecimento de 

canal alimentador entre a Faculdade e a comunidade, na busca constante da moderna 

tecnologia, aumentando o desenvolvimento técnico-científico de que a sociedade carece 

e exige. 

Neste processo estamos vivendo as duas situações, ou seja, somos alunos e 

professores. A prática educativa é necessária para nós acadêmicos, pois através dela 

descobrimos valores, costumes e culturas diferentes, capazes de transformar a sociedade 

em que vivemos. 

Assim sendo, reconhecemos que este Estágio Supervisionado enriqueceu o 

nosso conhecimento, fazendo com que, a cada aula, nos tornássemos amigos dos alunos 

aos quais propúnhamos ensinar. O estágio cumpriu uma carga horária de 100 horas, 

sendo 80 em sala de aula, contando com a supervisão do professor regente, Nestor 

Sidnei Wawrzyniark e 20 horas para elaboração do relatório. A professor regente a todo 

o momento prestou orientação na elaboração dos conteúdos e na execução do estágio. 

 

 Buscar uma educação equilibrada, que atenda a essa multiplicidade é fundamental para 

a sua formação; 

 Educar em sentido mais amplo significa considerar as diversas experiências sociais, 

culturais e intelectuais do aluno. Ou seja, respeitar suas histórias de vida, linguagem e 

costumes, condições sociais, moradia e lazer; 

 Proporcionar aos alunos novas experiências que possam enriquecer seu universo de 

conhecimentos; 

 Buscar construir um mundo melhor, pessoas melhores, mais justas e mais felizes; 

 Rever valores que são essenciais para o bem-estar de todos, dando o testemunho pratico 

de valores como a generosidade, a justiça, a alegria e a união; 

 Instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supre os conflitos, 

buscando eliminar relações competitivas, corporais e autoritárias, rompendo com a 

rotina do mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no 

interior da escola; 
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 Buscar organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade; 

 Buscar uma nova organização para a escola; 

 Proporcionar um conjunto de praticas pré-estabelecidas, tem o propósito de contribuir 

para que os alunos se apropriem de conteúdos social e cultural de maneira crítica e 

construtiva. A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar 

com competência e dignidade na sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, 

conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada 

momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são consideradas essenciais para 

que os alunos possam exercer seus direitos e deveres; 

 A busca de um ensino de qualidade capaz de formar cidadãos que interfiram 

criticamente na realidade para transformá-la e não apenas para que se integrem ao 

mercado de trabalho. 

 

Os estabelecimentos de ensino, respeitados as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I. Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidas; 

IV. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola e vice-versa; 

VII. Informar, os pais e responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

Art. 13 Os docentes incumbir-se-ão de: 

I.     Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino; 

II.     Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino; 

III.     Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
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IV.     Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V.     Ministrar os dias letivos e horas/aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI.     Colaborar com ―as atividades de articulação da escola com as famìlias 

e a comunidade.‖ 

Diante da realidade escolar pretendemos analisar e compreender a organização 

do trabalho pedagógico, no sentido de gestar uma nova organização que reduza os 

efeitos de sua divisão do trabalho, de sua fragmentação e do controle hierárquico. Nessa 

perspectiva, a construção do Projeto Político Pedagógico - PPP é um instrumento de 

luta, é uma forma de se contrapor à fragmentação do trabalho pedagógico e de sua 

rotina, à dependência e aos efeitos negativos do poder autoritário e centralizador dos 

órgãos da administração central. 

Nessa tentativa de descentralização, o PPP vem reforçar a busca de autonomia da 

escola nas questões pedagógicas, administrativas, financeiras e sociais, dando aos seus 

participantes diretos poder de decisões, que fortalece as pressões para que sejam elas 

autenticas, garantindo o controle sobre acordos estabelecidos, sobretudo, contribui para 

que sejam contempladas questões que outra forma não entrariam em cogitação. 

Segundo Rios (1982, p.77), ―a escola tem autonomia relativa, e a liberdade é 

algo que se experimenta em situação e esta é uma articulação de limites e 

possibilidades‖. Para a autora, a liberdade é uma experiência de educadores e constrói-

se na vivencia coletiva, interpessoal. ―Somos livres com os outros, não, apesar dos 

outros‖. (Grifos da autora) (1982, p. 77). 

Se pensarmos a liberdade na escola, devemos pensá-la na relação entre 

administradores, professores, funcionários e alunos que aí assumem sua parte de 

responsabilidade na construção do PPP e na relação destes com o contexto social mais 

amplo. 

A liberdade é outro princípio constitucional, que está sempre associada à idéia de 

autonomia. O que é necessário, portanto, como ponto de partida, é o resgate do sentido 
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dos conceitos de autonomia e liberdade. A autonomia e a liberdade fazem parte da 

própria natureza do ato pedagógico.   

O significado de autonomia nos remete a regras e orientações criadas pelos 

próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições internas. 

 Para Heller (1982, p.55), ―a liberdade é sempre liberdade e não apenas liberdade 

de algo. Encontramo-nos no estado arbítrio, definimo-nos de modo negativo. Se 

interpretarmos a liberdade apenas como o fato de sermos  livres de alguma coisa, é uma 

relação e, como tal, deve ser continuamente ampliada. O próprio conceito de liberdade 

contém o conceito de regra, de reconhecimento, de intervenção recíproca. Com efeito, 

ninguém pode ser livre se em volta dele há outros que o são‖. 

Por isso, a liberdade deve ser considerada, também, como liberdade para 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber direcionados para uma 

intencionalidade definida coletivamente. 

―O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, deixando de lado seu 

papel de mera ―repetidora‖ de programa de ―treinamento‖, é ousar assumir o papel 

predominante na formação dos profissionais‖. (Veiga e Carvalho; 1994, p. 50). 

A elaboração coletiva do PPP exige uma mudança de mentalidade de todos os 

membros da comunidade escolar. Mudança que implica deixar de lado o velho 

preconceito de que a escola pública é apenas um aparelho burocrático do Estado e não 

uma conquista da comunidade. A gestão burocrática da escola implica que a 

comunidade, os usuários da escola, seja seus dirigentes e gestores e não apenas seus 

fiscalizadores ou, menos ainda, os meros receptores de serviços educacionais. Na gestão 

democrática; pais, mães, alunos, professores e funcionários assumem sua parte de 

responsabilidade pelo projeto da escola. 

O projeto pedagógico da escola está hoje inserido num cenário marcado pela 

diversidade. Cada escola é resultado de processo de desenvolvimento de suas próprias 

contradições. Não existem duas escolas iguais. Diante disso, desaparece aquela 

arrogante pretensão de saber de antemão quais serão os resultados do projeto para todas 

as escolas de um sistema educacional. A arrogância do dono da verdade dá lugar à 

criatividade e ao diálogo. A pluralidade de projeto pedagógico faz parte da historia da 

educação da nossa época. 

 A autonomia é participação – pressuposta do projeto político-pedagógico da 

escola – não se limita a uma mera declaração de principio consignados em algum 
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documento. Sua presença precisa ser sentida não só no Conselho da Escola ou 

Colegiado, mas também na escolha do livro didático, no planejamento do ensino, na 

organização de eventos culturais, de atividades cívicas, esportivas, recreativas. Não 

basta apenas assistir as reuniões. 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar 

significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de 

instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto 

contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado 

como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os 

campos de ações possíveis, comprometendo seus atores e autores. 

A finalidade do projeto político-pedagógico é garantir que o sucesso de ensino-

aprendizagem ocorra com sucesso e a cooperação é importante, pois operar 

conjuntamente, trabalhar em grupos, preocupar-se em buscar o conhecimento científico 

é importante para melhorar a aprendizagem de nossos alunos. Também vale salientar a 

valorização dos esforços de conhecimento de cada aluno, sem ignorar as suas tentativas 

de aprender. 

A busca de uma visão de totalidade para a educação deve ser vista como algo de 

grande importância, tendo em vista que é nesta perspectiva teórica que é possível 

envolver aspectos; organização escolar, fenômeno social, sociedade brasileira, 

necessidades de mudanças e causas do insucesso e do abandono escolar 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO TEÓRICA 

 

O Estágio Supervisionado I da UNIC – Universidade de Cuiabá – Programa de 

Extensão Universitária, aconteceu no corpo docente da Escola Municipal Vista Alegre, 

durante o estágio supervisionado, percebeu que a Educação é um processo de contínua 

reconstrução de experiência, aprendizado e conhecimento de como é a educação no 

presente e futura. 

Esse estágio auxiliou no processo de construção práticas de saberes e método 

lógicos, durante o curso de licenciatura plena em ciências biológicas, cumprindo assim a 

carga horária de 80 horas de aulas ministradas e 20 horas do relatório do mesmo. 

Este estabelecimento de Ensino é denominado Escola Municipal Vista Alegre, 

foi criada em 28/05/98, conforme decreto Lei Nº 016/98, autorizada a funcionar o 
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ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental, pela resolução Nº 271/98, 

reconhecida pela 

Portaria Nº. 49/00 D.O. SEDUC-MT, D.O. de 20 de março de 2000. 

  A Escola Municipal Vista Alegre está situada na Comunidade do Bairro Vista 

Alegre, Rua Ambava S/Nº, Terra Nova do Norte – MT. Tel: (066) 3534-1054 CNPJ Nº 

01.965.059/0001-87. A Escola Municipal Vista Alegre possui 13 salas de aula, 01 sala 

para a diretoria, secretaria e coordenação, 01 sala de professores, 01 sala de vídeo e 

leitura, 01 biblioteca,08 salas de aula, 01 sala para laboratório e 01 cozinha. Possui 02 

banheiros sendo 01 masculino e outro feminino com 03 vasos sanitários cada um, possui 

também 01 banheiro para os professores. A Escola ainda conta com uma quadra 

poliesportiva coberta.A Escola possui calendário próprio para a realização dos eventos 

promovidos durante os bimestres e ainda participa dos eventos culturais junto à 

Comunidade e ao Departamento da Cultura do Município. 

O corpo docente é composto por quatro quinze (15) professoras de I a IV séries e 

onze (11) professores de V a VIII série do Ensino Fundamental, no apoio administrativo 

a escola conta com quatorze funcionários (14) sendo 01 diretora, 01 secretária, 02 

coordenadoras, 01 cozinheira,08 serventes e 02 vigias. 

A grande maioria dos alunos desta Unidade Escolar é muito carente, sua renda é 

basicamente proveniente do leite e de uma indústria de compensados (CTN) utiliza-se 

do transporte escolar para chegar à escola.  

A escola Municipal Vista Alegre conta hoje com 466 alunos aproximadamente, 

distribuídos entre os alunos de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental de 09 anos, 9im-

plantação gradativa) e   3ª à 4ª série, de 5ª a 8ª série e Projeto EJA (Educação de Jovens 

e Adultos). 

O estágio supervisionado é muito importante na vida do acadêmico, pois o 

prepara melhor para o futuro como professor. Por este motivo o estágio supervisionado 

passa a ser tão importante na vida do acadêmico, fazendo com que o estagiário admita e 

assume a postura acadêmica e também a postura de um investigador preocupado em 

aproveitar as atividades comuns de sala de aula e delas extraírem respostas que 

reorientam sua prática pedagógica com os alunos. 

Mas o sistema econômico e social continua a realçar os valores que 

vão de encontro a uma conservação durável: lucro a curto prazo, 

ausência de solidariedade com as gerações futuras, etc. É necessário, 

portanto, integrar o respeito à biodiversidade na educação escolar e 

extra escolar. O ensino pode ser um instrumento potente para 

aumentar a tomada de consciência do público em relação à proteção 
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da biodiversidade, ao formar não só os conhecimentos mas, da mesma 

forma, as percepções e as atitudes dos jovens frente à biodiversidade. 

(Christian Lévêque. A biodiversidade. Bauru: Edusc, 1999. p. 201 

apud SILVA e SASSON, 2005, p. 20)  

 

Sabemos que o processo ensino-aprendizagem não se restringe apenas à 

transmissão de conhecimento, o que capacita um aluno são as diversas formas de 

abordagens dos problemas, e não somente a transmissão de conteúdo. Como futuros 

professores devemos enfrentar esse desafio e ter isso como uma missão social, e não 

simplesmente se comparar a um emprego. 

Se um bom preparo para manter-se um ambiente adequado para a prática da 

aula. Com essa mentalidade as aulas de estágio foram ministradas nas turmas: 5ª ―A‖, 5ª 

―B‖, 6ª ―A‖, 7ª ―A‖, 8ª ―A‖, das séries no perìodo matutino, da segunda-feira a sexta-

feira, das 7h às 8h30min, e das 9h às 11h00min., onde para tornar as aulas menos 

cansativas e monótonas utilizamos os materiais didáticos e equipamentos audiovisuais 

fornecidos pela escola, também algumas dinâmicas para melhor contato com a turma. 

 O estágio cumpriu uma carga horária de 80 (oitenta) horas em sala de aula, e 20 

(vinte) horas ministradas com trabalhos e elaboração dos mesmos. A grande maioria das 

aulas de ciências na escola exigiu que o estágio se desse em vários dias para que fossem 

completadas as horas exigidas. 

É fundamental que o professor se dedique à sua profissão e que também se 

preocupe com as reais necessidades de seus alunos, inovando sempre com metodologias 

de ensino diferenciadas, demonstrando assim sua vocação na tarefa de ensinar e que em 

tudo demonstre afetividade, amor com a clientela. 

Em referência as exigências do Curso de Ciências Biológicas, cumprimos a 

responsabilidade de respeitar a fase preparatória que compreende a elaboração e o 

Planejamento das aulas. 

Ao vivenciar a prática educativa na escola, observamos em sala que a leitura, a 

escrita e o comportamento de alguns adolescentes e jovens precisam ser trabalhados 

além da aula, como um reforço. 

 A educação é a base para a formação das pessoas. Sabemos que a formação 

cidadã independe de idade e condição social, sendo de suma importância a construção 

do nosso juízo de valores para nos comportarmos adequadamente, portanto, a escola é 

apenas um prédio que acomoda seres humanos, onde a aprendizagem se processa 
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através de algumas regras e exigências que asseguram a disciplina, o comportamento e 

acima de tudo a aprendizagem. 

Conhecer, nessa perspectiva, é mais do que adquirir ou incorporar 

informações. Passa por compreender e interferir no contexto vivido, 

isto é, significa olhar atentamente a realidade, refletir sobre ela, 

buscando entender as conexões que se estabelecem na totalidade das 

dimensões de nossas vidas. Nesse sentido, conhecer implica em 

exercitar a interdisciplinaridade, visto que a realidade é constituída 

pela diversidade de saberes que se fundamentam. (Escola Ciclada de 

Mato Grosso, 2000, p. 82 apud Projeto Político Pedagógico, Escola 

Municipal Vista Alegre, 2009, p.12) 

 

 É preciso que os nossos educandos exercitem a liberdade de pensamento, 

sentimento e imaginação e, assim, possibilitar o pleno desenvolvimento dos nossos 

talentos e habilidades. 

 Cabe a nós educadores contribuir com mudanças significativas em nosso 

ambiente de trabalho, proporcionando oportunidades de ressignificação dos conteúdos 

aos discentes, garantindo a melhor construção da aprendizagem e do crescimento, 

individual e coletivo dos educandos. 

 

3 METODOLOGIA 

 O Estágio Supervisionado I teve início em 02 de Fevereiro de 2009 e termino em 

16 de Junho de 2009, sob a regência do Professor Célio Vicente de Campos que 

orientou os acadêmicos para que os mesmos cumprissem o estágio supervisionado 

conforme as técnicas exigidas pela entidade. O estágio prático supervisionado é a 

oportunidade para o acadêmico rever conceitos estudados nos anos de ensino, 

colocando-os em prática. É nesse momento que se pode avaliar o grau de doação de 

cada acadêmico ao curso ao qual se dispôs. Uma metodologia adequada é fundamental, 

pois cada aula planejada e posta em prática deve vir com um plano de ação e uma 

metodologia determinada. Durante o estágio ora relatado não tivemos ocorrências de 

indisciplina, mas podemos perceber que o respeito à diversidade é fundamental para 

manter o domínio de classe necessário para que os conteúdos sejam aplicados. É 

importante ressaltar que, consideramos como prioridade a evolução cultural dos alunos 

como um todo. 

 Para a realização desse estágio foi usado várias estratégias, como por exemplo, 

leituras de textos referentes à matéria aplicada, questionários, vídeos, apresentação de 
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conteúdos, avaliação, levando assim a uma boa participação dos alunos nas aulas, onde 

os mesmos se mostraram interessados pelos conteúdos aplicados. 

 O nível dos alunos é bom, em termos de leitura de mundo, apresentam ter 

conhecimento sobre tudo que os rodeia e que tem espaço nos meios de comunicação, 

facilitando a disseminação dos conteúdos. Alguns apresentam elevado índice de 

criticidade, sendo capazes de discutir assuntos complexos e que causam polêmica. 

 As aulas de ciências biológicas apresentam, ainda, uma excelente oportunidade 

para levar aos alunos o conhecimento em ciências com reflexão crítica e analítica, 

conforme apresenta os PCN de ciências, no qual vemos que a proposta de ciências 

pretende estimular debates e conclusões. 

A elaboração do nosso estágio levou em consideração os objetivos gerais da 

disciplina de Ciências Biológicas, destacando principalmente: 

 Identificar relações sociais no seu próprio grupo de convívio, na localidade, na 

região e no país, e outras manifestações estabelecidas em outros tempos e 

espaços; 

 Questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, 

conhecendo formas institucionais e organizações da sociedade civil que 

possibilitem modos de atuação; 

 Valorizar os recursos naturais e respeitar a biodiversidade, considerando 

critérios éticos. 

 Dentre outros, estes objetivos vem de encontro aos nossos. Enquanto educadores 

e biólogos somos convidados a levar à sociedade o conhecimento da vida no planeta de 

maneira a compreender o que ocorre no mundo quando o assunto é meio ambiente. A 

dinâmica social é avassaladora e necessitamos de sintonia nos fatos a fim de não sermos 

tragados pelas mudanças e impossibilidades de proteger nosso planeta nossa vida. Sim, 

somos protagonistas de nosso tempo, e deixar de dar importância à disciplina de 

Ciências é abrir mão deste papel, para tornar-nos meros espectadores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após ter concluído as atividades de estágio na escola percebe-se a grande 

importância para o acadêmico esta etapa. Foram muitos momentos de aprendizagem a 
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cada aula ministrada, cada orientação recebida e com todos os obstáculos com relação à 

metodologia a ser transmitida aos educandos. 

Foram muitas dificuldades enfrentadas no primeiro contato com a sala de aula 

para expor os conhecimentos teóricos aos educandos e também, claro, aprender com 

eles. Com relação as turmas eram muito compreensíveis e tiveram um bom desempenho 

durante o estágio, com exceção de algumas, que era muita bagunça, desinteresse e 

prejudicava aqueles que queriam aprender. 

Por ser um Professor Estagiário, alguns não respeitavam muito. Mas apesar de 

tudo, tive um bom relacionamento com os alunos, professores e todos que fazem parte 

da Escola Municipal Vista Alegre. 

Só posso dizer que foi uma experiência única de vida, muito proveitosa para 

construção de novas experiências, conhecimento e aprendizado, que foi inesquecível no 

trajeto da minha história. 
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RESUMO: 

 

O Projeto Feira de Ciências é um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e inovadoras 

que poderão contribuir com o conhecimento e a evolução no mundo das ciências. A ciência é uma 

troca irredutível entre o experimento e a teoria, e assim, a separação total entre o experimento e a 

teoria não é desejável e nem possível. A função do experimento é fazer com que a teoria se adapte à 

realidade. A experimentação permite que os alunos manipulem objetos e ideias e negociem 

significados entre si e com o professor durante a aula, é também um local de integração e troca de 

experiências, aproximando estudantes e professores do ensino fundamental e médio das diferentes 

áreas do conhecimento. Este trabalho foi realizado no ano de 2012 e teve como objetivo discutir a 

importância da utilização de atividades práticas em sala de aula e contribuir na compreensão e 

aprendizagem dos conteúdos propostos ministrados. É neste sentido que surge a proposta deste 

projeto, na pretensão de encontrar pontos de contato entre o conteúdo a ser ministrado e os 

conhecimentos trazidos pelos educandos com a expectativa de promover uma relação de familiaridade 

entre as aulas e a realidade dos educandos. Na Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho deparamos 

com educandos sem compromisso com as atividades escolares e que chegam ao Ensino Médio 

trazendo dificuldades básicas em torno dos conteúdos das disciplinas das Ciências Naturais, por esse 

motivo que foram contemplados os educandos do Ensino Fundamental e Médio para o 

desenvolvimento do Projeto. Partindo do pressuposto de que o espaço escolar deverá ser um ambiente 

agradável, que estimule a arte de pensar e o prazer de aprender é que os educadores pensaram em 

desenvolver o projeto envolvendo os conteúdos de forma interdisciplinar. Os educandos atuaram 

diretamente sobre o objeto de aprendizagem, através da observação, experimentação, comparação e 

estabelecimento de relações entre fatos e fenômenos ocorridos durante as experiências por eles 

desenvolvidos. A avaliação foi realizada de forma simultânea a execução do projeto quanto a 

participação dos educandos nas atividades desenvolvidas durante todo o processo. Cada educador fez 

análises necessárias de acordo com sua disciplina de atuação e envolvimento no projeto. 

 
Palavras- chave: Feira de Ciências; Conhecimento; Aprendizagem; Experimentação. 
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INTRODUÇÃO 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas: 

 Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do 

vôo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu 

dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 

dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são 

pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar 

o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. 

O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 

―Rubens Alves‖ 

O Projeto Feira de Ciências da Escola Reinaldo Dutra Vilarinho idealizado em 2012 

pelos professores da área de Ciências Naturais com o objetivo de estimular a relação de 

ensino aprendizagem e promover o protagonismo dos estudantes na construção do seu 

conhecimento. A estrutura básica do projeto está alicerçada na pesquisa como ferramenta que 

busca integrar todos os componentes curriculares e com isso promover o estudo 

interdisciplinar e lúdico. 

É importante estar atentos a enorme distância que tende a se estabelecer entre o mundo 

da ciência e o mundo do cotidiano. Convenções, enunciados, conceitos, teorias, modelos e leis 

podem à primeira vista ser tão incompreensíveis quanto palavras e frases de uma língua 

estrangeira.  

 A ciência é uma troca irredutível entre o experimento e a teoria, e assim, a separação 

total entre o experimento e a teoria não é desejável e nem possível. A função do experimento 

é fazer com que a teoria se adapte à realidade. A experimentação permite que os alunos 

manipulem objetos e ideias e negociem significados entre si e com o professor durante a aula.  

Desse modo, o currículo deve privilegiar as competências e habilidades compatíveis 

com o exercício profissional, enfatizando a formação do sujeito trabalhador, considerando que 

a prática pedagógica deve ser entendida como instrumento libertador do educando e de sua 

emancipação como cidadão. 

É neste sentido que surge a proposta desse projeto, na pretensão de encontrar pontos 

de contato entre o conteúdo a ser ministrado e os conhecimentos trazidos pelos educandos, 

com a esperança de promover uma relação de familiaridade entre as aulas e o cotidiano dos 

educandos da Escola Reinaldo Dutra Vilarinho.   

A Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho está localizada no Assentamento Rio 

Branco, aproximadamente à 60 km do município de Nova Olímpia – MT. Foi criada pelo 

decreto nº 3.208 de 07 de junho de 2004 e atende as modalidades do Ensino Fundamental, 
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Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Médio Integrado em 

Agroecologia – EMIEP. 

Na Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho deparamos com adolescentes e jovens 

sem compromisso com as atividades escolares, os mesmos chegam ao Ensino Médio trazendo 

dificuldades básicas em torno dos conteúdos de Física, Química, Matemática e Biologia. 

Partindo do pressuposto de que o espaço escolar deverá ser um ambiente agradável que 

estimule a arte de pensar e o prazer de aprender é que os educadores pensaram em 

desenvolver essa prática pedagógica objetivando de forma geral, a  realização da 1ª Feira de 

Ciências contemplando as fases de elaboração e execução do Projeto Feira de Ciências 

envolvendo os conteúdos de forma interdisciplinar, com o propósito de melhorar 

conhecimentos gerais, num contexto sistematizado, considerando-se que a melhor maneira de 

aprender é fazendo. 

A I Mostra contemplou os educandos do Ensino Fundamental e Médio. Todos 

participaram da exposição dos trabalhos realizados durante as aulas. Foram convidados os 

pais, amigos, comunidade escolar em geral e escolas vizinhas para participar do momento de 

visitação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A LDB no Capítulo II infere: 

―Cada etapa de ensino, cada avanço na aprendizagem, potencializa, 

agrega capacidades adicionais para que o educando adquira novas 

competências para progredir no trabalho. Esse conceito, portanto, 

plenifica a ideia de qualificação para o trabalho, imputando-lhe um 

sentido de dinamismo e como tal, de educação continuada‖. 

 

Existem ainda muitos professores que pensam ser possível comprovar a teoria através 

da pratica, imaginando ser esta a função da experimentação no ensino. O correto seria 

imaginar o inverso: que através da prática realizada pelos alunos, se consiga chegar ―por 

descoberta‖, a uma determinada teoria, ou a repensar a teoria que foi estudada anteriormente, 

ou até mesmo tentar compreender um determinado conteúdo antes da teoria (SILVA; 

ZANON, 2000).  

Nesse sentido, o conhecimento dos procedimentos essenciais no planejamento de aulas 

experimentais, e também o conceito que se tem dessas aulas, poderiam ser considerados como 

aspectos fundamentais do ensino experimental de Ciências. O trabalho científico escolar, 

usualmente, se orienta pela prática indutiva, utilizando uma série de passos consecutivos e 
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característicos, tais como: observação e experimentação, generalização indutiva, formulação 

de hipóteses, tentativa de verificação, comprovação ou recusa e obtenção de conhecimento 

objetivo. Assim, a concepção de Ciência é empirista-indutivista para os alunos e também para 

os professores (SILVA; ZANON, 2000). 

A experimentação científica não deve funcionar apenas no sentido da confirmação 

positiva de hipóteses que estão sendo levadas em consideração em determinada aula, mas 

deve funcionar também, no sentido da retificação dos erros contidos nessas hipóteses, e assim 

despertar nos alunos envolvidos a criticidade. Nessa perspectiva, a experimentação exige uma 

grande e cuidadosa preparação teórica e técnica, precedida e integrada num projeto que a 

orienta. Da reflexão dos resultados a que ela conduz pode, por sua vez, advir um outro saber a 

problematizar (PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PEREZ, 2002). 

Ao analisar as relações que o professor estabelece com os saberes, considerando-se 

que na ação prática, saberes de diferentes ordens são por ele mobilizados. Trabalhando as 

diferenças entre o cientista e o professor do ponto de vista da relação com o saber, SAVIANI 

(1985) afirma que enquanto o cientista está interessado em fazer avançar a sua área de 

conhecimento, em fazer progredir a ciência, o professor está mais interessado em fazer 

progredir o aluno. Este vê o conhecimento como um meio para o crescimento do aluno, 

cabendo a ele a organização dos processos e de métodos, de modo a garantir a produção de 

conhecimentos pelo aluno. Já para o cientista o conhecimento é um fim, trata-se de descobrir 

novos conhecimentos na sua área de atuação. 

Conforme o Ministério da Educação (2001) dos PCNs, as participações dos estudantes 

devem ser ativas nos processos de aprendizagem com atividades práticas que irão representar 

um importante elemento para a compreensão ativa e conceitual. 

 

METODOLOGIA 

O Projeto Pedagógico Experimentando Saber: Teoria X Prática Através Do Projeto 

Feira De Ciências Na Escola Reinaldo Dutra Vilarinho foi desenvolvido com educandos e 

educandas do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

A escola carente da necessidade de estimular os educandos a fazer algo que fosse 

prazeroso e, que, ao mesmo tempo desenvolvesse a aprendizagem, foi pensado na elaboração 

do Projeto Político Pedagógico vários projetos que contemplasse essa questão em pauta, 

dentre eles surgiu a ideia do projeto Feira de Ciências.  
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Durante a semana pedagógica, após uma reunião com todos os docentes da área de 

Ciências naturais para ser exposto o projeto e apresentado o cronograma de ações a serem 

desenvolvidas e prazos estabelecidos para cada participante envolvido tentando apresentar a 

sua participação da disciplina dentro do projeto. Posteriormente foi desenvolvida pesquisa 

bibliográficas com tendo como suporte os conteúdos ministrados por disciplina. O projeto 

teve início em Fevereiro de 2012. A culminância se deu no mês de setembro de 2012 através 

da exposição dos trabalhos realizados, para os educandos e educandas do Ensino Fundamental 

e Médio, amigos, escolas convidadas e toda a comunidade escolar. Foram elaborados 

relatórios concluindo por disciplina o aprendizado e resultados obtidos através do projeto. 

A apresentação ocorreu nos espaços de sala de aula através de exposições de cartazes, 

experimentos, relatos, manipulação de objetos e ideias, e imagens e repetição das experiências 

desenvolvidas pelos educandos no momento de visitação dos convidados. De que forma 

chegaram as devidas conclusões. 

Alguns recursos materiais foram essenciais para o desenvolvimento do projeto como: 

Câmeras fotográficas digitais; Materiais impressos (computadores, impressoras, etc.); 

Aparelhos de acústica (aparelho de som, DVD, data show, microfones, etc.); Materiais 

pedagógicos ( papel A4 , EVAs, TNTs, colas, tesouras, etc.); Aparelho de TV; som , DVDs. 

Materiais diversos para realizar as experiências; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais:  

O projeto é uma estratégia de trabalho em equipe que favorece a articulação 

entre os diferentes conteúdos da área de Ciências Naturais e desses com os 

de outras áreas do conhecimento, na solução de um dado problema. 

Conceitos, procedimentos e valores apreendidos durante o desenvolvimento 

dos estudos das diferentes áreas podem ser aplicados e conectados, ao 

mesmo tempo que novos conceitos, procedimentos e valores se desenvolvem 

(BRASIL, 2001, p. 126). 

 

No Projeto Feira de Ciências, os educandos atuaram diretamente sobre o objeto de 

aprendizagem, através da observação, experimentação, comparação e estabelecimento de 

relações entre fatos e fenômenos ocorridos durante as experiências por eles desenvolvidos. A 

prática na Ciência permite que o conhecimento saia dos livros e seja experimentado. O 

aprendizado acontece, assim, de forma significativa. 
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As feiras são possibilidades de promover uma integração entre aluno e professor, bem 

como entre escola e comunidade. No Brasil, as feiras surgiram e foram incentivadas a partir 

dos anos 60, como modo de aproximar a teoria da prática nas salas de aulas (Mancuso e 

Moraes, 2009). 

É nesse sentido que na relação teoria-prática se manifestam os problemas e 

contradições da sociedade em que vivemos que, como sociedade capitalista, privilegia a 

separação trabalho intelectual - trabalho manual e, conseqüentemente, a separação entre teoria 

e prática. Ambos os termos derivam do grego, possuindo ―teoria‖ o sentido de observar, 

contemplar, refletir, enquanto a palavra ―prática‖, provinda de ―práxis‖, relaciona-se ao agir, 

ao fato de agir e, principalmente, à interação inter-humana consciente (CANDAU & LELIS, 

1999).  

É nesse momento de relações que emergem a criatividade dos educandos frente aos 

problemas a serem solucionados. Com incentivo a autoestima os educandos desenvolvem as 

atividades prazerosamente, redescobrindo formas e significados. Foi perceptível a observação 

quanto ao entusiasmo dos mesmos durante todo o processo, das experimentações, das 

dúvidas, das preocupações se no momento das apresentações daria certo, ou não.  

 

CONCLUSÃO 

A avaliação foi de forma simultânea a execução do Projeto e ocorreu através da 

observação e da participação dos educandos(as) nas atividades desenvolvidas durante todo o 

processo. Cada educador fez suas análises necessárias de acordo com sua disciplina de 

atuação e envolvimento no projeto. 

Ficou claro que ao trabalhar com projetos, necessita da colaboração e incentivo de 

todos os educadores da escola, de forma que todos se envolvam no processo de elaboração ao 

processo de execução do mesmo. Acredito que para os educandos foi algo diferente que 

serviu como estímulo para que eles mesmos procurassem os temas que estavam relacionados 

a disciplina sendo já trabalhado em sala de aula. Pois através dos experimentos foi possível 

concretizar na prática as teorias ministradas em sala, mas de forma diferente de aprender, ou 

seja, aprender fazendo. 

É o momento de ser escola ―ASAS‖ e encorajar os educandos ao vôo do 

conhecimento. 
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Resumo  

A pesquisa versa sobre o Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI  criado pelo Governo Federal e 

implantado em escolas públicas do país. Ele integra as ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos do 

Ensino Médio. O ProEMI tem por objetivo  apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e 

buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais 

dinâmico, atendendo  as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade 

contemporânea. Buscando assim com as atividades integradoras (projetos temáticos, coral escolar, 

artes, leitura, teatro, aulas de campo, sarau, etc.) estimular e atrair os jovens a escola, nela ingressarem 

e permanecerem. Neste sentido, na presente pesquisa procurou-se analisar a implantação e o 

desenvolvimento das ações do ProEMI  na Escola Estadual Prof.ª Eucaris Nunes da Cunha e Moraes, 

uma escola ―polo‖ de Ensino Médio em Poconé/MT, iniciado no ano letivo de 2012, com o propósito 

de diagnosticar suas inovações, aceitação no ambiente escolar, seus resultados em relação ao processo 

de ensino-aprendizagem e os benefícios deste enquanto proposta curricular. Para tanto, realizou-se 

pesquisa bibliográfica e documental, observação e pesquisa de campo com aplicação de questionário 

com os sujeitos que participam desta modalidade de ensino. Os resultados permitem afirmar que o 

ProEMI difere do Ensino  Médio Regular exatamente na estrutura curricular a qual possibilita uma 

perspectiva de articulação interdisciplinar, direcionada ao desenvolvimento de conhecimentos, 

saberes, competências, valores e práticas, sendo este  um programa relativamente novo, e que aos 

poucos está sendo implementado pela escola que, apesar das dificuldades cotidianas,  vem 

modificando a prática pedagógica e proporcionando um leque maior de aprendizagens significativas 

aos alunos desta unidade escolar, contribuindo assim com a permanência dos jovens na escola. 

 

Palavras chave: Política Educacional. Programa Ensino Médio Inovador. Inovação Curricular. 
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Introdução 

 

O Ensino Médio é uma etapa de formação considerada final ou intermediária para o 

desenvolvimento do indivíduo, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e aptidão para o ingresso na formação superior (BRASIL/MEC, 1997). 

Caracteriza- se então como o momento de consolidar, aprofundar e complementar os 

conteúdos de aprendizagens desenvolvidos no ensino fundamental. Nos últimos anos, o 

Ensino Médio passou por diversas transformações em sua organização, estrutura, objetivos e 

currículo, sendo umas, menores e poucos perceptíveis e outras mais amplas.  

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), atualmente quatro formas 

configuram a oferta do Ensino Médio no país: Regular, Normal/Magistério, Integrada à 

Educação Profissional (Integrado) e EM de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Porém, o 

cenário atual do Ensino Médio no Brasil ainda é preocupante. Segundo os dados apresentados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), os 

resultados nas avaliações nacionais e internacionais são fracos, os índices de reprovação e 

evasão são altos, o aumento do número de matrícula é abaixo do esperado, e muitos jovens na 

faixa etária de 15 a 17 anos ainda se encontram fora da escola. Neste sentido, observa-se que 

uma série de problemas ocorre durante esse processo de formação, dentre eles: desmotivação, 

desinteresse, repetência elevada e abandono da escola. A superação desses problemas é 

considerada um dos grandes desafios no sistema educacional brasileiro.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96 de 

20 de dezembro de 1996, essa etapa de conclusão da Educação Básica precisa garantir as 

aprendizagens necessárias ao desenvolvimento de conhecimentos e atitudes e práticas sociais 

e de trabalho. Isso significa que o jovem, ao se formar, poderá ingressar na vida adulta de 

forma digna seja qual for o caminho que ele queira seguir. Para garantir aos jovens do Ensino 

Médio os direitos previstos na lei o MEC tem desenvolvido políticas públicas que assegurem 

o acesso e a permanência na etapa final da educação básica bem como a oportunidade de 

posteriormente ingressar-se na Educação Superior. 

Com o intuito de superar os desafios vivenciados na etapa intermediária da Educação 

Básica o Governo Federal criou, por meio do Parecer CNE/CB Nº 11/2009, o Programa 

Ensino Médio Inovador (ProEMI) que caracteriza  uma  das políticas públicas direcionadas  

ao Ensino Médio. Tal programa foi instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009 e 

integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O ProEMI  tem por 
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objetivo  apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas 

escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a 

formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico e 

sintonizado com as demandas dos estudantes.  

Neste trabalho procuramos analisar a implantação do ProEMI na Escola Estadual 

Profª. Eucáris Nunes da Cunha e Moraes, situada no município de Poconé/MT. O propósito é 

diagnosticar inovações e implicações no processo educativo. A escolha desta unidade escolar 

baseou-se no fato de ser a única que oferta exclusivamente o Ensino Médio no referido 

município, recebendo assim alunos tanto da zona urbana quanto da zona rural. 

 

ALGUNS PRESSUPOSTOS QUE ORIENTAM ESTE ESTUDO 

 

No âmbito nacional, há diversas políticas educacionais e ações voltadas para o Ensino 

Médio. Essas políticas estão centradas na expansão e na avaliação do Ensino Médio na 

perspectiva da democratização e da melhoria da qualidade do ensino. Após a aprovação da 

LDB 9394/96, o ensino médio passou a ser visto como etapa da educação básica que deveria 

ser acessível tanto aos jovens como aos adultos com escolarização defasada. A referida lei foi 

recentemente alterada pela Lei 12.796/13 que, por meio do artigo 4º tornou a educação básica 

obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.  

Entre as várias ações de fortalecimento do ensino médio, destacamos aqui: a 

implantação do PNLEM (Programa Nacional do Livro do Ensino Médio), o ProEMI- 

Programa de Ensino Médio Inovador, o EMIEP- Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional e o Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio.  

No cenário educacional atual, os conteúdos escolares devem dar suporte à formação do 

futuro cidadão, crítico e consciente de seus direitos e deveres na sociedade. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), é necessário ―adequar a 

escola a seu público atual e torná-la capaz de promover a realização pessoal, a qualificação 

para um trabalho digno, para a participação social e política, enfim, para uma cidadania plena 

da totalidade de seus alunos e alunas‖ (BRASIL, 2000, p. 10).  

Nessa conceituação as políticas educacionais públicas envolvem grupos de 

necessidades da sociedade civil configurando-se assim como ―polìticas sociais‖. Estas se 

referem ao padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas em princípio, à 
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redistribuição dos benefícios sociais (INEP, 2006, p. 165), dentre eles o direito a educação. 

Essa Política é de responsabilidade do Estado que, com base em organismos políticos e 

entidades da sociedade civil, estabelece um processo de tomada de decisões que resultam em 

normatizações do país, ou seja, em novos textos da legislação. A produção de políticas no 

mundo globalizado tem se tornado cada vez mais complexa em decorrência das influências 

externas. Atualmente são notórias as influências de organismos multilaterais (UNESCO, 

Banco Mundial, OEA, OIT) nas políticas educacionais bem como de autores internacionais e 

entidades científicas.  

A maior parte das políticas é frágil, produto de acordos, algo que pode ou 

não funcionar; elas são retrabalhadas, aperfeiçoadas, ensaiadas, crivadas de 

nuances e moduladas através de complexos processos de influência, 

produção e disseminação de textos e, em última análise, recriadas nos 

contextos da prática. (Ball, 1994) 

 

Conforme observou Ball (2001, 2002, 2006) as políticas não são receitas prontas. Na 

perspectiva desse autor, política é uma atividade extremamente complexa que articula 

processos relativos tanto ao macro como ao micro contexto. Ele discorda da ideia de políticas 

como pacotes prontos para serem colocados em prática preferindo compreendê-las, nos e 

entre os contextos do ciclo político, a fim de compreender as formas pelas quais elas evoluem, 

modificam-se e decaem ao longo do tempo e do espaço, assim como as suas incoerências. 

 

POLÍTICAS DE CURRÍCULO E INOVAÇÃO CURRICULAR 

 

As políticas de currículo no Brasil mesclam diversas matrizes teóricas de sentidos 

distintos: ensino tradicional, escolanovismo, tecnicismo, teorias críticas, teorias pós-críticas. 

No contexto das atuais reformas educacionais a integração curricular ocupa lugar de destaque 

sendo associada com perspectivas teóricas variadas e com a ideia de inovação.  

O termo inovação foi trazido do mundo da administração e da produção para a 

educação. Segundo Messina (2001), nas décadas de 1950/60, os teóricos da inovação 

concebiam-na como um processo em etapas previsíveis, desde a gestação até a implementação 

e generalização. 

Pereira, Mercuri e Bagnato (2010) explicam que para Saviani (1989, p. 26) inovar é, 

"utilizar outras formas" é "colocar a experiência educacional a serviço de novas finalidades", 

isto é, se inova a partir do questionamento das finalidades da experiência educacional. Assim 
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sendo, toda inovação educacional, explicita ou implicitamente, se questiona sobre o intuito da 

ação educativa que se está desenvolvendo e sobre o papel da educação na formação do 

estudante. 

A inovação tem como atributos: a intencionalidade, a originalidade, a novidade e a 

racionalidade. Por ter um caráter aberto ela provoca múltiplos significados, despertando 

assim, diferentes atitudes dos professores que se manifestam geralmente em forma de 

aceitação ou resistência. 

A inovação curricular não tem sido ainda estimulada e discutida com a devida 

fundamentação, pois, somente com a promulgação da LDB em 1996 é que se tem na 

legislação a condição de flexibilidade e do atendimento às particularidades de cada instituição 

escolar. Portanto, podemos dizer que ela é mais recente no cenário educacional brasileiro, por 

ser resultante da alteração de uma política educacional centralizada.  

Segundo Ferretti (apud Pereira, Mercuri & Bagnato, 2010) a inovação curricular é 

relacionada tanto com a proposição de atividades que promovam a integração de conteúdos, 

como proposição de conteúdos que derivam de outros referenciais para além do relacionado 

ao campo específico da área disciplinar como, por exemplo, os conteúdos derivados de 

questões sociais, de meio ambiente, de questões culturais. Em se tratando de inovação 

relacionada a métodos de ensino, o termo tem significado de criação de métodos ou técnicas 

que favoreçam a integração de conteúdos e a integração social dos estudantes, bem como a 

participação destes em outros níveis que não apenas o intelectual.  

Assim, a inovação provoca alterações que abrangem aspectos curriculares ao todo ou 

em partes como: um projeto pedagógico de curso, introdução de novas disciplinas, formas de 

interação entre disciplinas, estratégias de aula, métodos de aula, formas de abordagem do 

conteúdo, novas relações com o conhecimento, novas formas de avaliação, de orientação de 

alunos, de relação professor–aluno, relação aluno-aluno, relação com a comunidade etc. Nesse 

contexto, a inovação pode ser criada por um professor, um grupo de professores, uma equipe 

pedagógica, por uma instituição, etc. Os estímulos que fomentam a inovação também são 

variados: novos enfoques teóricos e práticos; autonomia docente; mudanças de postura, 

cultural, política, filosófica, etc. 

A partir do exposto até aqui, podemos considerar inovação curricular como sendo a 

tentativa de criação de respostas novas aos desafios provenientes das necessidades de adequar 

os sistemas educativos à sociedade da informação e do conhecimento. Inovar requer partir da 
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análise reflexiva sobre a situação atual para que se avaliem as efetivas contribuições que tais 

inovações possam oferecer para se enfrentar os desafios e produzir melhorias educacionais 

esperadas. Ou seja, inovar representa uma fuga do que acontece cotidianamente no espaço 

escolar para trazer atividades novas, diferenciadas que permitam uma maior interação entre 

teoria e prática e entre o aluno e o saber socialmente produzido permitindo-o assim a 

construção do conhecimento. 

Foi nesse contexto de valorização da inovação que o ProEMI foi criado. Trata-se de 

um programa que tem por objetivo apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 

curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio. Não traz uma receita pronta, mas sim 

permite que a escola construa suas atividades inovadoras com base nas experiências dos 

alunos e professores e nas práticas do cotidiano escolar, oportunizando assim, melhor 

compreensão do mundo ao seu redor.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Conforme foi dito anteriormente este estudo tem o propósito de diagnosticar inovações 

e implicações a implantação do ProEMI no processo educativo tendo como campo de 

investigação a Escola Estadual Prof.ª Eucáris Nunes da Cunha e Moraes, situada no município 

de Poconé/MT. Guiadas por esse escopo realizamos uma pesquisa de campo com aplicação de 

questionário. O questionário contendo 14 questões foi respondido por 10 professores que 

trabalham com o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), desde sua implantação na 

escola, bem como por 50 alunos, do 3º ano que representam as primeiras turmas onde foi 

implantado o ProEMI. 

A citada escola funciona em 03 ( três) turnos. Possui 21 professores efetivos e 17 

contratados. Atende a 03 (três) configurações de ensino médio: Regular; Integrado à 

Educação Profissional e ProEMI. Cada uma dessas configurações possui uma matriz 

curricular específica.   

Em termos de estrutura física a escola conta com 14 (catorze) salas de aula, 01(uma) 

biblioteca, 01 (um) Laboratório de Informática, 01 (uma) sala de vídeo, 01 (uma) quadra 

poliesportiva, materiais de multimídia e 05 (cinco) salas onde deveriam funcionar os 

laboratórios de matemática, física, química, linguagem e informática do EMIEP, porém os 

mesmos ainda não foram equipados pelo Governo Federal e Estadual. 
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Dentre os professores participantes desta pesquisa 08 (oito) são efetivos e 02 (dois) 

contratados provisoriamente. O conjunto desses sujeitos inclui profissionais habilitados em 

diferentes áreas: Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, História, Biologia, Física e 

Filosofia. Todos são atuantes a mais de 10 anos no ensino público e médio. Deste, somente 01 

(um) não possui especialização na área de educação. Todos possuem mais de uma jornada de 

trabalho. 

 

O QUE DIZEM OS DADOS 

 

Os dados derivados deste estudo foram organizados em três blocos temáticos. O 

primeiro expressa a proposta da escola para a efetivação do ProEMI. O segundo apresenta a 

opinião de professores em relação a esse programa e o terceiro a visão dos estudantes sobre as 

inovações promovidas na unidade escolar. 

Para compreender a inovação curricular defendida pela escola para o ProEMI 

extraímos dados do Plano de Redesenho Curricular (PRC) de 2012 e 2013/2014 e dos 

relatórios de atividades elaborados pela escola sobre experiência vivenciadas no referido 

programa. As análises indicam que, desde a implantação do ProEMI no ano de 2012, foram 

desenvolvidas projetos que contribuem com a formação cultural, intelectual, social, cidadã e 

humana dos estudantes. Tais projetos foram considerados ações inovadoras expressos em 

saraus; aulas de campo, aulas de informática; gincanas; seminários; oficinas; palestras; 

teatros, coral escolar, manifestações de solidariedade; etc. Essas e outras ações promovem 

mudanças no currículo com vista na integração de conteúdos e de disciplinar. Esse trabalho 

diferenciado trouxe contribuições que variam desde o despertar do interesse e participação 

dos alunos a permanência dos mesmos na escola. 

 

O PROEMI NA VISÃO DOS PROFESSORES  

 

Na análise dos questionários verificamos que na implantação do Programa os 

professores foram atraídos pela proposta do aumento da carga horária. Os mesmos tinham 

dificuldades para completar a carga horária em um único turno, uma vez que parte das 

disciplinas possuía número de aulas ímpar nas turmas. Com isso algumas disciplinas teriam 
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seu número de aulas aumentadas e outras diminuídas e o tempo em atividades com os alunos 

passaria de 04 (quatro) para 05 (cinco) horas diárias.  

Nesse processo de implantação não houve socialização, discussão e capacitação para 

os profissionais dessa unidade escolar. Em outras palavras a formação continuada dos 

professores para promoção das inovações ficou a cargo da própria escola e/ou dos professores 

individualmente. Ficou evidente o esforço de professores, funcionários e da equipe gestora da 

unidade escolar para compreender e efetivar a proposta do Ensino Médio Inovador, porém, as 

dificuldades podem ser percebidas na resistência por parte de alguns profissionais, 

principalmente no que se refere à reestruturação curricular e sua efetivação. A escola conta 

com uma articuladora de projetos e ações do ProEMI que juntamente com os professores e 

funcionários procura fazer com que eles aconteçam. De acordo com esta profissional, os 

professores possuem consciência de que precisam inovar as atividades pedagógicas, no 

entanto, os mesmos precisam de sensibilização e estímulos. 

No campo do currículo as mudanças foram associadas com ações voltadas à ampliação 

da carga horária e ao desenvolvimento de atividades diferenciadas tais como: projetos 

temáticos, saraus, teatro, aula de campo, informática, ações educativas, coral, oficinas, etc. 

Todavia, tais ações ainda são acanhadas.  

Quanto aos recursos financeiros para custear as ações do ProEMI a escola recebe-os 

com atraso. O recurso vem sendo repassado a partir do mês de agosto, de cada ano 

dificultando assim a aquisição de materiais para trabalhar nos meses antecedentes. Ademais, 

não houve investimentos no sentido de melhorar e ampliar a infraestrutura da escola o que 

dificulta o alcance dos objetivos.  

 

O PROEMI NA VISÃO DOS ALUNOS.  

 

Nos dados coletados verificamos que grande parte dos alunos compreendem o ProEMI 

como uma proposta de melhoria do ensino no que se refere as atividades extracurriculares, 

pois o aumento da carga horária tem proporcionado aulas mais dinâmicas e aprendizagem 

significativa, fugindo assim do tradicionalismo do livro didático, quadro e giz. Para eles, fazer 

parte do programa é ―interessante‖, pois possuem mais tempo para adquirir conhecimentos e 

participar de projetos e atividades diferenciadas. Em relação a mudanças ocorridas, eles 

afirmam que além do aumento da carga horária a escola passou a desenvolver atividades 
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diferenciadas e projetos que trouxeram maior participação dos alunos e contribuições 

significativas para o aprendizado, porém, para eles estas ainda são poucas e os mesmos 

almejam mais inovação no contexto escolar. 

A maioria dos alunos apontou como pontos positivos do ProEMI o aumento da carga 

horária, o desenvolvimento das atividades diferenciadas e projetos, a socialização das ideias e 

os incentivos que recebem para a aprendizagem. Os pontos negativos foram associados com a 

falta de infraestrutura da escola, a reforma pela qual a escola está passando e que já dura 07 

(sete) meses, a falta de recursos tecnológicos, tais como quadro branco, laboratório de 

informática que é insuficiente para atender a demanda da escola, a não adaptação de alguns 

professores ao programa, projetos que ainda não saíram do papel, o sistema de avaliação 

escolar da aprendizagem. 

Pode – se dizer que os alunos têm grandes expectativas em relação à inovação no 

contexto escolar, principalmente relacionada às novas dinâmicas das aulas e projetos. 

Destacam o trabalho realizado, contudo ressaltam que é necessária algumas melhorias e 

adequações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As análises sobre o ProEMI aqui apresentadas são ainda preliminares tanto em função 

do pouco tempo de implantação do mesmo como também pelo nível de desenvolvimento do 

nosso estudo que está na fase introdutória do curso de mestrado em educação do Instituto de 

Educação da UFMT. Contudo, observamos que a equipe gestora da escola, os professores e os 

alunos têm expectativas positivas em relação ao ProEMI. Vale ressaltar que a escola tem um 

histórico preocupante em termos de evasão e repetência carecendo de intervenções efetivas. 

Nesse sentido, as atividades inovadoras adotadas no contexto de referido programa indicam 

que a escola tem conseguido atrair os jovens, fazendo com que eles permaneçam no ambiente 

escolar e se interessem mais pelos estudos, diminuindo assim, a taxa de evasão e reprovação 

nessa unidade escolar. 

As inovações são associadas a fatores como: aumento da carga horária para algumas 

disciplinas; ensino por meio de projetos e atividades diferenciadas que permitem o maior 

envolvimento do aluno; ampliação dos recursos financeiros da escola (mesmo com atraso), 

aquisição de equipamentos que podem ser utilizados no processo educativo. Os sujeitos desta 
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pesquisa apontam a necessidade de melhorias na infraestrutura da escola, ampliação de 

recursos financeiros e mais investimentos na formação de professores.  

A confiança ProEMI está relacionada também ao fato de que há um movimento na 

perspectiva de articulação interdisciplinar para o desenvolvimento de conhecimentos, saberes, 

competências, valores e práticas pelos estudantes. Acredita-se que com o decorrer do tempo, 

as dificuldades possam ser superadas e o programa possa atrair mais jovens à escola, fazendo 

com que nelas permaneçam, possibilitando-lhes a construção de uma aprendizagem 

significativa que venha contribuir com sua formação humana, social, cultural e intelectual. 

Acredita-se também que com o tempo as atividades inovadoras possam ser aprimoradas pelo 

corpo docente desta unidade escolar. Sugere-se que sejam feitos estudos sobre as ações 

inovadoras nas escolas pioneiras na implantação do ProEMI, no estado de Mato Grosso e no 

Brasil para assim, detectar suas inovações e contribuições do programa para a melhoria na 

aprendizagem significativa de um modo mais amplo, permitindo assim a troca de experiência 

entre as unidades escolares.  
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Resumo:  

A proposta deste tema caracteriza-se em uma investigativa teórico-bibliográfico, objetivando alguns 

princípios formativos que dão subsídios a atuação docente, como interpretações de artigos da LDB, 

sustentadores do trabalho em instituições escolares, apontando, em um segundo momento, aos campos 

de atuação do profissional de Educação Física, propondo reflexões relacionadas à prática pedagógica. 

Indaga-se a princípio, por finalidade de desenvolver esta pesquisa, a questão: Quais problemáticas 

contemporâneas nos moldes das instituições escolares e não escolares são enfrentados cotidianamente 

pelo profissional de Educação Física em sua atuação? No propósito de sanar tal inquietação, pondera-

se em teor histórico, a inserção deste profissional no contexto institucional, em específico o escolar, 

além de fomentar as reflexões das dificuldades contemporâneas a respeito de sua formação em meio 

social. Justifica a necessidade de esclarecer aos profissionais desta área, junto à regulamentação e 

legislação específica, a postura profissional e atuação. Há de se elucidar sobre o instrumento 

pedagógico de tal: cultura corporal do movimento, dá sua importância educacional seja qual for o 

espaço de execução. Portanto, mediante uma sequência textual, foi alcançada uma resposta positiva 

para a questão problema, destacando os conhecimentos acerca do tema exposto. Sobre as inquietações, 

considera-se que são direcionadas a campo de trabalho, espaços educativos, formação incapaz de 

despertar nos discentes a capacidade de refletir sobre sua prática pedagógica e linguagem corporal, ou 

utilizando-se dos instrumentos da cultura corporal indistintamente do seu local de execução. Destaca-

se o direcionamento quanto à interpretação das normativas e leis das diretrizes de base para atuação 

como professor de Educação Física, compreensão do instrumento pedagógico e processo de formação 

em universidades, a fim de que se resolvam tais indagações.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A seguinte investigativa teórico-bibliográfica colabora cientificamente na qualidade da 

problematização. Dentre os objetivos pontuamos: perpassar princípios formativos que dão 

subsídios para atuação docente, interpretar artigos das diretrizes e bases da educação nacional 

que sustentam o trabalho em instituições escolares, compreender campos de atuação do 

profissional de Educação Física e propor reflexões a cerca da prática pedagógica nesta área de 

conhecimento. Neste contexto, desperta-nos a indagação: quais as problemáticas 

contemporâneas pós-análise de levante bibliográfico nos moldes das instituições – escolares e 

não escolares –, enfrentados pelo profissional de Educação Física quanto sua atuação?  

 Por meio das seções adiante, será abordado um breve histórico quanto à inserção do 

profissional no contexto institucional, em específico o escolar, além de fomentarmos a 

reflexão das dificuldades contemporâneas e a formação acerca dos conhecimentos tratados 

por este, em meio à sociedade.   

 Em conformidade com os dados que serão apresentados, justificamos a necessidade de 

esclarecer aos profissionais da Educação e especialmente aos professores de Educação Física, 

a postura profissional quanto a sua atuação junto à regulamentação e legislação específica 

referente ao assunto, as quais já destacamos, não poderão restringir somente as instituições 

escolares públicas.    

 Portanto, a seguinte investigativa é composta por algumas seções em forma gradual de 

compreensão, por exemplo, necessitamos de tratar de instituições de ensino para falarmos das 

orientações curriculares para tais espaços. Nessa perspectiva, mediante uma sequência textual, 

objetivamos alcançar uma resposta positiva para a questão problema, além de fomentar novas 

problemáticas acerca do tema exposto.   

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO TEÓRICA 

 

A seguinte revisão teórica tem como propósito, estabelecer bases para conhecermos as 

questões contemporâneas que perpassam a atuação do docente da área de Educação Física em 

ambientes Educacionais. Nesta perspectiva, alguns tópicos de normatizações como 

subsidiação da prática pedagógica estão presentes mediante ao despertar crítico para esta 

temática, sendo que ela exige cada vez mais a reflexão, uma vez que a própria Educação 
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Física tem como método de ensino e instrumento, o movimento humano, sendo ela uma 

disciplina que problematiza a cultura corporal do movimento, devendo pautar-se nos 

procedimentos legais justificados pelo aparelho do estado para sua execução nos espaços que 

empreguem o ato educacional.   

 

2.1 INSTITUIÇÕES: FUNDAMENTOS PARA DIÁLOGOS DE FORMAÇÃO 

 

 O termo instituições obriga-nos a uma contextualização com a finalidade de entende-

lo mediante ao apoio bibliográfico, ―A palavra 'instituição' deriva do latim institutio, onis. 

Esse vocabulário apresenta uma variação de significados que podem ser agrupados em quatro 

acepções [...]‖ (TORRINHA apud SAVIANI, 2005, p. 02). Dentre as acepções que o autor 

indica destacamos: 1º. A disposição: plano; aranjo. 2º instrução: ensino; educação. 3° Criação: 

formação. 4° Métodos: sistema; escola; seita; doutrina.  

 Por meio da compreensão acima mencionada, o autor caracteriza contributivamente o 

seguinte: ―[...] as instituições são criadas para satisfazer determinadas necessidades 

humanas, isto significa que elas não se constituem como algo pronto e acabado […]‖ 

(SAVIANI, 2005, p.28) [grifos nosso]. Uma vez que são produzidas como objetos, acaba por 

manifestar-se subordinada a ação que a resultou. Estes princípios ficam nítidos no momento 

em que tomamos como exemplo, agora já no sentido de instituições escolares, a Educação 

Básica. 

[...] por ser um momento privilegiado em que a igualdade cruza com a 

equidade, tomou a si a formalização legal do atendimento a determinados 

grupos sociais, como as pessoas portadoras de necessidades educacionais 

especiais, como os afrodescendentes, que devem ser sujeitos de uma 

desconstrução de estereótipos, preconceitos e discriminações, tanto pelo 

papel socializador da escola quanto pelo seu papel de transmissão de 

conhecimentos científicos, verazes e significativos. (CURY, 2008, p.300) 

 

 As palavras de Cury (2008) são bem prestigiadas na compreensão da frase “satisfazer 

determinadas necessidades humanas” apresentadas acima, aliás, Educação Básica direito 

de todos e dever do estado, já indica tal necessidade seja qual for sua modalidade de ensino ou 

níveis. Em suma, referente criação de instituições, nota-se que elas eclodem no processo de 

institucionalização de atividade que antes eram exercidas de forma assistemática, informal, 

espontânea, isto conforme Saviani (2005).  
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 Nesse aspecto, a instituição corresponde a uma atividade de tipo secundário ou 

primário, sendo o primeiro intimamente relacionado ao primário, no entanto, cercada de 

formalidade. Para esclarecer a fala acima, pontua-se no tocante ao trabalho pedagógico das 

instituições primárias, sua presença em sindicatos, igrejas, partidos, associações de diferentes 

tipos, legais e confessionais que, além de desenvolverem atividades educativas informais, 

podem desenvolver um tipo de trabalho pedagógico secundário, seja organizando e 

promovendo modalidades específicas de educação formal, ou mesmo mantendo escolas 

próprias em caráter permanente. 

 Referente ao termo ―manter‖, destacamos que, ―as unidades escolares pertencem às 

redes de escolas. Na rede pública, por exemplo, temos a rede municipal, a estadual e a federal 

[…] de forma paralela, temos também a rede privada‖ (SANFELICE, 2006, p.22). O autor 

expõe referente às unidades escolares, tendo a título de organização formas distributivas – 

diferentes níveis de ensino – assim, pontuamos desde a educação infantil até as instituições de 

ensino superior que desenvolvem programas de Pós-Graduação. Ainda nesta discussão, ―as 

unidades escolares também se dedicam as várias modalidades de ensino, consideremos, por 

exemplo, as escolas técnicas ou escolas de ensino de lìnguas, os CELs da rede pública‖ 

(SANFELICE, 2006, p.22). 

 Agora passaremos a tratar especificamente da Educação básica. Segundo a LDB 

(2001), Podemos dividir as instituições de ensinos em diferentes níveis, incorporando-as em 

duas grandes categorias administrativas apresentadas por conseguinte: ―Art.19 I- Públicas, 

assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. II- 

Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado‖. (LDB, 2001, p. 18) 

 Sobre as instituições públicas sobressai-se o seguinte: 

 

Art. 15 Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público. (LDB, 2001, p. 17) 
 

 Portanto, as escolas públicas gozam de total autonomia em aplicabilidade financeira 

para assegurarem que as atividades escolares estejam nas melhores condições possíveis, no 

entanto, deve ser estabelecido um padrão ao que se refere ao direito financeiro público. Já que 
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estamos falando de instituições de ensino público, sobre a afirmatividade de seu papel, 

pronuncia-se o seguinte: 

 
Art.12-Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I. Elaborar e executar sua 

proposta pedagógica; II. Administrar seu papel e seus recursos matérias e 

financeiros; III. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas - aulas 

estabelecidas; IV. Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 

docente; V. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento; VI. Articular-se com as famílias e a comunidade criando 

processos de integração da sociedade com a escola; VII. Informar os pais e 

responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a 

execução de sua proposta pedagógica; VIII. Notificar o conselho tutelar do 

município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do 

ministério público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas 

acima de 50% do percentual permitido em lei. (LDB, 2001, p. 16) 
 

 Logo, é de responsabilidade das instituições assegurar um ensino de qualidade e zelar 

pela formação humana juntamente com a comunidade, para que eles (indivíduo em processo 

de formação) relacionem o melhor possível na construção social. Como a forma de 

organizacional das instituições públicas é de maneira alusiva, fazemos menção às instituições 

privadas de forma metódica frente ao artigo seguinte, ficando nestas condições divididas em: 

particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas.  

 
I- Particulares este tipo de instituição podem ser instituídas e mantidas por 

mais de uma pessoa física ou jurídica de direito privado que não apresentem 

as características das demais instituições privadas abaixo. II-Comunitárias, 

são instituídas por grupos de pessoas físicas ou mais de uma pessoa jurídica, 

inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua entidade 

mantenedora representantes da comunidade. III-Confessionais, são 

instituídas por grupos de pessoas físicas ou por mais de uma pessoa jurídica 

para que atendam a orientação confessional e ideologia específicas e ao 

disposto no inciso anterior.  IV-Filantrópicas, na forma da lei. (LDB, 2001, 

p. 18/19). 
 

 Quanto à educação infantil, pegamos como exemplo o artigo 30, afirmando-nos que tal 

modelo de Educação é oferecido: ―I. Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 

três anos de idade; II. Pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade‖ (LDB, 

2001, p. 23).  Por último, recordamos do artigo Art. 42 de mesma fonte, evidenciando o 

ensino nas escolas técnicas. ―As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos 

regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à 
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capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nìvel de escolaridade‖ (LDB, 2001, 

p. 29). 

 Por meio da dinâmica anterior, a qual foi direcionada alguns tipos de instituições de 

ensino voltadas a Educação e pautadas nas Diretrizes de Bases, consideramos agora o 

propósito deste levante, que é pensarmos sobre o profissional de Educação Física nestes 

espaços. Para início de conversa, refletiremos sobre a prática pedagógica deste profissional, 

partindo ―do conhecimento de uma área determinada aqui cultura corporal, ela será 

configurada com temas ou formas de atividades particularmente corporais [...] jogo, esporte, 

ginástica, dança ou outras que constituìram seu conteúdo‖ (COLETIVO DE AUTORES, 

2012, p. 62). Esta disciplina tem como intuito, “aprender a expressão corporal como 

linguagem” conforme também foi mencionado por Coletivo de Autores (2012). 

 Passamos pelas definições de instituições, depois Educação básica utilizando das Leis 

e Diretrizes de Bases, agora, vejamos sobre a atuação do profissional de Educação Física, 

quanto sua área pedagógica. É fatual sua correspondência tanto em instituições públicas 

quanto privadas, seu campo não restringe somente a uma modalidade, a exemplo disso, 

sinalizamos o ensino público, sendo que esse se ramifica em educação básica e nível superior, 

o primeiro divide-se em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Já o ensino 

particular poderá seguir a mesma divisão anteriormente vista, ou optar por um modelo de 

educação que melhor condiz com seus objetivos, ficando elas segmentadas em quatro 

categorias, as particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. 

 

2.2 PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 Nesta seção serão discutidas algumas indagações que temos em torno da educação e 

processo de formação do profissional de Educação Física a luz das normatizações e 

orientações documentais específicas aos quais embasam os conceitos mencionados adiante.  

 Quanto à formação de profissionais de educação, relatamos que este tem como 

objetivo, e apoiando-nos no Artigo 61, em atender aos diferentes níveis e modalidades de 

ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 

fundamentos: ―I. A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
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serviço; II. Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 

outras atividades‖; (LDB, 2001, p. 37/38). 

 Portanto, o artigo que trata dos profissionais da educação e sua formação, foca nos 

níveis, modalidades de ensino e suas características. Além da importância de como e em que 

tipo de instituição pode ser formado um profissional apto a atender diferentes fases do próprio 

desenvolvimento humano. Ainda podemos realçar quanto à composição deste profissional, a 

qualificação para a associação da teoria com a prática. Isto Seria um ponto de partida para a 

capacitação em serviço, outra finalidade que atentamos é a organização de diferentes cursos 

para formar profissionais, o que permite aproveitar experiências destas em instituições de 

ensino e outras atividades que visão a formação permanente. É fundamental a inovação 

através de cursos de atualização frequente, especialmente para o processo de ensino 

aprendizagem de qualidade, bem como afirmaste o artigo 62: 

 
[…] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

(LDB, 2001, p.68) 
 

 Este coloca como ideal, a formação em nível superior, os quadros para a educação, e 

inova, quando cria a figura dos institutos superiores de educação, embora admita, para o 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

formação em nível médio. Portanto, o artigo admite pensar crítico quanto à formação, não 

caindo no esquecimento os objetivos com o exercício da educação progredida ao trabalho e 

estudos posteriores. Constituir todas as necessidades para um sujeito compreender a vida, 

desenvolver qualidade de vida e aprender, são coisas essenciais nesta caminhada.                      

 É importante ressaltar que vivemos uma situação de imensa diversidade nos modelos 

dos cursos para a formação de professores, será que estaríamos convivendo ou competindo? 

Hoje em dia temos uma visão clara entre a formação de professores para a educação infantil, 

séries iniciais do ensino fundamental, e a formação de professores das séries finais do ensino 

fundamental e médio, tudo isso devido a várias formas e micro modelos de formação em cada 

uma das licenciaturas que se responsabilizam pelas tradicionais disciplinas curriculares. A 

universidade deve ser pensada não como uma instituição onde os indivíduos se iniciam em 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 159 

certos conhecimentos constituído ou preestabelecido, mas onde são possibilitadas condições 

para que esses indivíduos consigam uma formação que corresponda a seus interesses, a 

imagem que eles têm, é buscar a vida social quanto ao seu papel em sociedade.   

 Novamente tomando a discussão em relação ao ambiente escolar, pontuamos sobre o 

processo de gestão e condições de trabalhos para docentes, como visto abaixo: 

 
Art. 14 Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: I – Participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto político pedagógico da escola; II – 

Participação das comunidades escolar e local em conselhos ou equivalentes. 

(LDB, 2001, p. 17) 
 

 Esta afirmação deixa-nos claro sobre o papel fundamental do profissional da Educação 

no processo de formulação, compreensão e críticas por meio de princípios pré-definidos em 

um projeto. Não somente ao que indica a programação da área de formação de um docente, 

aliás, os debates que devem ser realizados durante todo ano escolar, deverá englobar toda 

comunidade, pois, os procedimentos a ser tomados refletem sempre em uma decisão 

democrata, ou seja, participativa. Pelas condições estabelecidas, alertamos ao papel docente, 

competindo o seguinte artigo: 

 
Art-13- Os docentes incumbir-se-ão de: I- Participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; II- Elaborar e cumprir 

plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; III- Zelar pela aprendizagem dos alunos; IV- Estabelecer estratégias 

de recuperação para os alunos de menor rendimento; V- ministrar os dias 

letivos e horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento a avaliação e ao desenvolvimento 

profissional;  VI-Colaborar com as atividades de articulação da escola com a 

família e a comunidade. (LDB, 2001, p.17) 
 

 Portanto, a LDB traz diretrizes para o profissional fazer cumpri o seu papel em 

sociedade juntamente com as instituições, uma parceria que tem de se fazer necessário para 

uma formação humana e que vem a contribuir para futuros cidadãos, é de responsabilidades 

do docente instruir e direcionar  os caminhos a seguir. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Neste tema, queremos propiciar aos leitores, sobre o eixo prática pedagógia de 

professores e profissionais de Educação Física em instituições de ensino, o 
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estabelecimento teórico para pensarmos sobre a atuação e formulação perceptiva sobre  como 

aparatos de normatização e normalização contribuiem em subsídios para a defesa, atuação e 

formação dos profissionais docentes desta área. 

Sobre o estudo, optamos por uma pesquisa qualitativa, que também aproveite e 

valorize a pesquisa bibliográfica. Por pesquisa qualitativa compreendemos, mediante a Ludke 

e André (1986), que ela possui algumas característica primordiais, sendo as mais importantes: 

1) o ambiente natural é a principal fonte de dados (pesquisa naturalística) e o pesquisador o 

principal instrumento da coleta; 2) os dados coletados são predominantemente descritivos, 

podendo ser originados de questionários, entrevistas, documentos, citações etc. e envolvem 

descrições ou acontecimentos; 3) o significado que as pessoas dão às coisas e às suas 

vivências são foco de atenção especial por parte do pesquisador e, 4) a análise dos dados 

tende a seguir um processo indutivo, no decorrer da pesquisa, as questões vão se tornando 

mais específicas.  

Já por pesquisa bibliográfica o entendimento vem no sentido de ―[…] explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos ―[...] busca conhecer e 

analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um determinado 

assunto, tema ou problema‖.(CERVO e BERVIAN, 2002, p. 65). 

 Outra importante contribuição nesta discussão é que: ―A pesquisa bibliográfica é 

elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa 

inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

cientìficos‖. (GIL, 2010, p.29) Um dos propósitos para a opção deste modelo de pesquisa, é 

que ele se torna muito vantajosa por cobrir uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente, como ensina este autor. 

 Portanto, analisamos a luz da LDB documento publicado em 2001, e relacionado a 

algumas abordagens da Educação Física, acabamos por proporcionar discussões sobre a 

atuação em instituições de ensino utilizando-se da cultura corporal do movimento, além de 

tecer críticas sobre o modelo de pensar-se a atuação e limitações importas 

contemporaneamente.  
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 4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para iniciarmos esta discussão, é interessante considerarmos que a sociedade vive em 

constates transformações, a formação profissional também acaba por sofre-lá, sejam nos 

âmbitos econômicos, políticos, sociais, culturais, o que acaba reestruturando os diversos 

setores sociais e necessidades. Mediante ao avanço da ciência e da tecnologia, o processo 

exige cada vez mais sobre esta formação – (Frisamos os procedimentos de Educação 

permanente) – e o domínio acerca de conhecimentos específicos, isso conforme indica as 

autoras Matias, Santos e Martins (2006). A formação docente, seja ela universitária ou como 

afirmastes as novas políticas de formação continuada, ainda são espaços ideais para se debater 

as práticas pedagógicas em instituições de ensino. Essa ideia vai ao encontro do que 

debatemos ao logo dos escritos desta investigativa. O resultado ao qual chegamos é a 

constante criticidade e reflexão das políticas em torno desta formação como processos 

mediadores e catalizadores no ato do ensino-aprendizagem nas diversas instituições apontadas 

principalmente pela LDB (2001). 

Uma das problemáticas encontrada foi quanto à interpretação, por vezes equivocadas 

das políticas do aparelho do Estado como subsídios para atuação, especialmente no que diz 

respeito à categoria dos profissionais licenciados no espaço em que estes executam o ato 

Educativo. Contudo, nosso entendimento vem no sentido de apontarmos os erros contidos no 

pensamento da própria prática pedagógica que alguns indivíduos ainda manifestam e que 

neste trabalho remeteu-se aos professores/profissionais de Educação Física. 

Por meio desta avaliação, também analisamos o papel docente além de consideramos 

questões sobre a área de Educação Física nos espaços educacionais, por vezes a própria 

ausência destes profissionais em seus espaços de direito incomoda-nos, e como exemplo 

alertamos a Educação infantil, sendo mais um assunto para formulação de novos eixos de 

pesquisa e indagações, bem como propostas de soluções a estas. Por meio desta discussão, 

destacamos o apoio do professor quanto ao entendimento destas normativas com propósito de 

atuação e noções para pensar formação, além dos subsídios documentais propostos como 

Orientações Curriculares, DCNs, PCNs aos quais devem ser compreendidos para pensarmos, 

e fundamentarmos novas propostas sobre as inquietações levantadas ao longo deste trabalho, 

além de elaborarmos projetos de novas políticas de ação com propósito da qualidade em 

instituições de ensino.  



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 162 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Conforme os dados levantados, remetemo-nos ao ato de reflexão e indagação sobre 

campos de trabalho e prática Educacional, segundo leis que nos amparam em ações enquanto 

formandos e formadores do processo educativo sejam qual for seus modelos, níveis de ensino 

ou modalidades a qual devemos atuar e, quanto tratamos de professores de Educação Física, 

sua ferramenta educativa deverá ser considerada também em clubes, praças, academias, 

âmbitos da saúde e instituições escolares, conforme interpretação mediante aos textos. 

 Não devemos nos restringir somente a uma um tipo de instituição seja ela pública, 

privada, comunitárias, confessionais ou filantrópicas. A atuação em Educação Física é 

considerado muito além do puro ato do “fazer por fazer os movimentos” inter-passando pela 

dinâmica de formação e emancipação humana, utilizando-se da linguagem corporal que 

devemos adquirir durante o nosso desenvolvimento. É fundamental lembrarmos também que 

antes de sermos professores de Educação física, somos professores, responsáveis pela 

formação conjunta utilizando de princípios voltados à cidadania e conhecimento científico.  

 Referente à questão problema: Quais as problemáticas contemporâneas pós-análise 

de levante bibliográfico nos moldes das instituições – escolares e não escolares –, 

enfrentados pelo profissional de Educação Física quanto sua atuação? Alerta-se a 

preocupação em conquistar novos horizontes, por vezes caindo no esquecimento o real 

motivo que levou-nos a fazer a academia em Educação Física, a questão, campo de trabalho é 

muito frequente. Enfim, Trabalhar linguagem corporal implica domínio da mesma ganhando 

assim um papel de suma importância na formação de indivíduos aptos a viverem em 

sociedade, e quanto a esse processo, é indispensável pensarmos sobre instituições escolares. 

 Outras questões desencadeadas neste estudo são quanto à interpretação das normativas 

e leis, a própria Diretrizes de Base para atuação como professor ou profissional de Educação 

Física, o entendimento do instrumento pedagógico, e processo de formação em universidades, 

além da crise de identidade que passa tal área. Elas necessitam de novos estudos e 

aprofundamentos, como foi esta pesquisa que propositou identificar algumas das atuais 

dificuldades encontradas pelos profissionais desta área. 

 Sobre indicativas de solucionamento, sobressai-se a discussão destes assuntos, 

especialmente nos processos de formação na Universidade por meio de eventos que discutem 
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políticas públicas em Educação Física, reuniões de formação complementar, projetos de 

envolvimento precoce dos estudantes inserindo-os nas instituições de ensino o quanto antes, 

para que desta forma, possamos ter indivíduos aptos a interferir na realidade e avançar no 

cenário legislativo e político do Estado em que se insere. Quanto aos profissionais que já 

atuam, retomamos a ideia de formação e capacitação contínua, pois, como já visto a sociedade 

não é imutável, bem como os conceitos científicos e a formação, basta-nos mantermos 

atualizados e avançando no pensamento em torno das propostas Educacionais.     
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OFICINA DE RECURSOS TÁTEIS ADAPTADOS AO ENSINO DE ARTES PARA 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
 

Silvia Mara Davies
36

 

 

Resumo 

Teve-se como foco principal nessa pesquisa a busca de estratégias para a confecção de materiais táteis, 

instituindo recursos didáticos adaptados ao ensino de conteúdos de artes para alunos com deficiência 

visual. Desenvolveram-se várias técnicas para confeccionar diversos materiais táteis, buscando 

assegurar ao educando com deficiência visual e visão baixa o acesso aos conteúdos de artes comuns a 

todos os alunos. Foram construídas caixas grandes contendo várias placas, ambas do material MDF. 

As placas serviram de superfície a serem aplicados variados materiais delineando os conteúdos de 

artes. Os materiais que foram selecionados e aplicados nas placas foram escolhidos em função do 

relevo ou textura para que pudessem propiciar a leitura tátil dos alunos. A ideia do projeto surgiu partir 

de uma visita na Sala de Recursos da Escola Municipal Lourdes Arenhardt (escola polo regional e de 

referência de inclusão) da cidade de Sorriso, Mato Grosso, após a identificação da falta de materiais 

específicos para o ensino dos conteúdos de artes, assim formou-se uma parceria com a escola, após a 

pesquisa os materiais produzidos seriam aplicados nas aulas de reforço com os alunos. A metodologia 

da pesquisa utilizou-se de pesquisa ação,   e desenvolveu-se primeiramente com visitas na escola, 

entrevistado os professores, após uma pesquisa de campo e diagnóstica. Na etapa seguinte, iniciaram 

os estudos bibliográficos e iconográficos, para então começar a escolher os conteúdos, esboçar e 

planejar as placas táteis. Os materiais foram selecionados, levando em consideração a segurança dos 

alunos ao realizar a leitura com as mãos. Os resultados foram positivos e animadores, pode-se verificar 

por meio de observações durante as aulas, que os alunos aprenderam de uma forma lúdica alguns 

conteúdos sobre artes e os professores aprovaram o material. 

 

Palavras-chave: Deficiência visual. Artes plásticas. Educação.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A escola atual deve ser inclusiva, sendo um ambiente onde a diversidade seja 

respeitada  e as pessoas possam se reunir e socializarem. Ela deve ser agente dos processos de 

ensino e aprendizagem onde possa ocorrer a inclusão e o respeito às necessidades 

relacionadas a aprendizagem de todos. 

Os desafios para uma escola inclusiva são inúmeros, observa-se que no sistema 

educacional brasileiro existem carências de profissionais preparados para exercer a docência 

inclusiva, faltam recursos financeiros, estruturas físicas adequadas para atender os alunos com 

necessidades especiais. Os desafios de realizar a inclusão educacional vão mais além, são 

necessários a produção de materiais específicos, adequações das estruturas físicas no espaço 

escolar e incentivos a formação de professores especializados. (CERQUEIRA  e  

FERREIRA,1996). 

  Em visita a salas de aula de escolas locais, principalmente na escola que é referência 

para alunos com necessidades especiais, percebeu as dificuldades dos docentes e dos alunos 

no que tange a oferta de materiais adaptados para deficientes visuais, foi percebido que não 

havia muitos recursos, e principalmente nenhum que abordava o ensino de artes para alunos 

com deficiência visual. Realizando estudos sobre as leis de inclusão, verificou-se que é direito 

dos alunos terem acesso aos mesmos conteúdos comuns a todos. Por meio dessas informações 

e observações, surgiu o interesse e a necessidade de realizar uma pesquisa ação que 

possibilitasse confeccionar materiais adaptados, abordando alguns conteúdos de artes, que 

intencionava auxiliar e melhorar as estratégias de ensino.  

A arte nos currículos escolares desempenha um papel importante na formação dos 

indivíduos, por meio dela, podem-se conhecer os aspectos culturais, as manifestações 

artísticas e o autoconhecimento. Com ela pode-se enriquecer o vocabulário estético, fazer a 

leitura de imagens, tornar-se sensíveis perante a vida. (LOWENFELD,  1977). 

A pesquisa foi delimitada no estudo de alunos deficientes visuais, matriculados no 

ensino regular, em classes de 1ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, frequentadores da Sala de 

Recursos da Escola Municipal Ivete Lourdes Arenhardth (escola sede e polo de inclusão, 

aonde todos os deficientes frequentam em períodos opostos as aulas regulares para terem 

acompanhamento de reforço) no Município de Sorriso/ MT . 

A pesquisa buscou solucionar as dificuldades apresentadas pelos professores em 

adquirir materiais didáticos adaptados e específicos para o ensino de artes e possibilitar novas 

estratégias de ensino aprendizagem, buscando despertar no aluno cego o interesse em 
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aprender, vivenciando experiências novas e táteis  para  desenvolver os conhecimentos a 

respeito da arte.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A inclusão escolar foi construída com esforços a partir de convenções que ocorreram 

no mundo, conforme a Declaração da Salamanca (1994), Espanha, e de dispositivos ineridos 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-Lei n.9.394/96(Brasil), que passaram a 

assumir políticas e ações inclusivas em nossa legislação. A Carta de Salamanca defendeu o 

direito da pessoa com qualquer deficiência estar inserida se qualquer tipo de isolamento e 

segregação do meio educacional. 

As considerações relativas a integração social e inclusão social, destacaram-se durante 

as décadas de 70 e 90, transformaram os conceitos que tratavam a deficiência como algo 

separado e distante. Buscou-se a minimização das formas de preconceito, discriminação, que 

antes tratavam as pessoas com deficiências como seres sem autonomia própria, incapazes de 

cuidarem de si mesmos, afastados e isolados das experiências da vida.  

A escola inclusiva deve ser o local onde ocorrem trocas de experiências, ela deve ser 

condutora dos processos de aprendizagem e construção do conhecimento. Os desafios para a 

inclusão são inúmeros, no sistema brasileiro observa-se uma grande carência de profissionais 

preparados para exercer a docência, faltam de recursos financeiros, estruturas inadequadas 

para atender os deficientes. As dificuldades de fazer a inclusão vão mais além de aceitar as 

diferenças, que podem ser desde uma deficiência intelectual, visual, auditiva, física ou 

motora. (CERQUEIRA  e  FERREIRA,1996). 

A inclusão só pode ser completa quando todos os fatores estiverem interligados como 

exemplo: a estrutura for adequada, os materiais didáticos suficientes, os docentes possuírem 

formação específica, a família ser colaboradora e o indivíduo ser compreendido em sua 

totalidade. 

A arte nos currículos escolares desempenha um papel importante na formação dos 

indivíduos, por meio dela podem-se conhecer os aspectos culturais, as manifestações 

artísticas, o autoconhecimento. Com ela pode-se enriquecer o vocabulário estético, fazer a 

leitura de imagens, tornar-se sensíveis perante a vida.  (LOWENFELD,  1977). 

 

3. METODOLOGIA  
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A pesquisa ação foi desenvolvida em seis etapas, a primeira envolveu o planejamento, 

segunda observações in loco, terceira pesquisa bibliográfica, quarta a construção dos 

materiais, foram encontradas muitas dificuldades, precisando de uma habilidade manual 

incrível sempre levando em consideração a produção de materiais com qualidade, resistência, 

leves, duradouros e estéticos, o estudo de algumas normas técnicas de brinquedos e jogos, 

onde eram abordados aspectos muito importantes referentes ao tamanho, segurança e 

manuseio, procurou-se desenvolver formas de confeccionar materiais didáticos adaptados, 

reaproveitou-se materiais para compor um conjunto compositivo, artístico e que teve como 

características principais a resistência, a adequação de formas e tamanhos específicos, foram 

verificadas as habilidades e dificuldades dos alunos deficientes visuais e realizou-se 

experimentações pelos alunos durante as aulas. A quinta etapa tratou dos testes de utilização 

do material, e a necessidade de ajustes e última etapa foi a confecção de relatórios que 

poderão ser utilizados para recriar esses materiais em outras escolas. 

Realizou-se a confecção de dez placas tinham a dimensões de 41cmx32cm, estas eram 

armazenadas em uma caixa para facilitar o transporte e manuseio ao logo do projeto. Os 

conteúdos das placas abordavam as cores primárias, secundárias, as misturas de cores, as 

formas geométricas, os tipos de linhas e alguns jogos de encaixe. A caixa é bem diversificada 

para o professor escolher qual conteúdo e a sequência para ensinar.  Na fase de 

experimentação, foram aplicados os materiais, durante quatro semanas, com aulas de duas 

horas de duração, percebeu-se  que os alunos se motivavam e participavam muito das 

atividades.  

Para fomento do O projeto teve a duração de seis meses, contou com a ajuda de um 

aluno bolsista e um colaborador, foi submetido e aprovado pela Pro reitoria de Pesquisa e 

Inovação- PROPS, agência financiadora. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atualmente o ensino das artes plásticas é abordado  e estimulado em grande proporção 

visualmente. O projeto propõe novas formas metodológicas de desenvolvimento de materiais 

e estratégias de aplica-los, enfatizando e estimulando o sentido tátil, principalmente para 

aqueles que têm dificuldades em enxergar. A arte por ser lúdica, ela traz muitos benefícios, 

não pode ser deixada de ser apresentada, pois os alunos com deficiência visual têm os 

mesmos direitos de receberem os mesmos conteúdos que outros alunos, isso é possível 

quando ensinados de uma forma adaptada. 
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Com a pesquisa, percebeu-se que aquilo que se tem feito na educação básica para a 

implementação da educação inclusiva ainda apresenta-se de forma tímida, um pouco isolada 

mas, acreditamos que ao iniciar as propostas elaboradas durante o projeto, as escolas 

conseguirão promover mudanças de atitudes significativas. Os desafios são grandes e 

dependem do empenho de cada um, secretarias, gestores escolares, educadores, alunos, pais, 

ou seja, da comunidade como um todo. 

Ao reconhecer que a consciência inclusiva faz parte de um processo educativo e não 

acontece de um dia para o outro, requer tempo e trabalho de toda a comunidade escolar , 

pode-se contribuir para a formação de cidadãos preocupados com uma educação igualitária de 

direto a todos.  

Acredita-se que com as discussões estabelecidas durante a aplicação dos materiais 

pode-se colaborar para reflexões sobre a necessidade de mudanças de atitudes frente a 

questões referentes a deficiência visual, através da formação de educadores preocupados e 

comprometidos com a as práticas escolares, em busca de melhorias na qualidade de vida das 

pessoas.  As discussões não se esgotaram, e nem se esgotarão em curto prazo, assim, a 

formação de professores em serviço, apresenta-se como uma condição para que a educação 

inclusiva nas escolas de educação básica e a formação de professores especializados e 

preparados  aconteça efetivamente. 

Na primeira etapa da pesquisa ação desenvolveu-se o projeto buscando recursos 

financeiros para subsidiar as despesas que seriam necessárias para atingir os objetivos.  Na 

segunda etapa desenvolveram-se as observações in loco, buscando identificar as principais 

dificuldades vivenciadas por alunos e professores, nessa fase sem interferir no processo, 

foram várias visitas as aulas e as instalações, mas o foco principal foi na escola polo, depois 

de levantar problemas, como a falta de metodologias especificas, dificuldades em função da 

não formação na área e em alguns casos falta de recursos didáticos. Passou-se a busca de 

soluções para esses problemas explorando outras experiências em escolas e também pesquisas 

bibliográficas. Após essa etapa desenvolveu-se uma cartilha direcionada aos docentes com 

cunho de auxiliá-los, no ensino das artes, e estimula-los a buscar o novo para vencer esses 

desafios e também para deixá-los cientes que podem buscar ajuda sempre que necessário.   

 A fase seguinte foi a construção dos materiais, encontrou-se muitas dificuldades, 

precisando de uma habilidade manual incrível sempre levando em consideração a produção de 

materiais com qualidade, resistência, leves, duradouros e estéticos, o estudo de algumas 

normas técnicas de brinquedos e jogos, onde eram abordados aspectos muito importantes 
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referentes ao tamanho, segurança e manuseio, procurou-se desenvolver formas de 

confeccionar materiais didáticos adaptados, reaproveitou-se materiais para compor um 

conjunto compositivo, artístico e que teve como características principais a resistência, a 

adequação de formas e tamanhos específicos, foram verificadas as habilidades e dificuldades 

dos alunos deficientes visuais e realizou-se experimentações pelos alunos durante as aulas.  

Foram realizados muitos estudos para escolher quais conteúdos seriam colocados 

sobre a superfície das placas e a segurança do aluno ao manusear os materiais.  Os conteúdos 

aplicados nas placas eram: cores primárias, cores secundárias, formas geométricas, tipos de 

linhas, arte barroca, pontilhismo e atividades de encaixe. O momento de confecção das placas 

foi bem difícil, pois era necessário muito cuidado para colar os elementos, tendo um bom 

acabamento estético.  As placas foram lixadas para não machucar as mãos, eram bem finas 

para serem leves de manusear, os materiais bem colados, as cores eram bem coloridas para 

facilitar a visualização também dos alunos com baixa visão. 

Na fase das experimentações os professores foram orientados anteriormente sobre o 

procedimento metodológico de ensino e a utilização das placas. Por meio de observações nas 

aulas, conversas com alunos e professores o projeto foi considerado muito bom, os alunos 

mostraram-se bem interessados participando com entusiasmo e aprendendo mais os 

conteúdos. 

A figura 01 demonstra o local onde os materiais foram confeccionados, as instalações 

pertencem ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso Campus de 

Sorriso, órgão fomentador da pesquisa, sem o qual este trabalho não poderia ter sido 

desenvolvido. 

Nas figuras 02 e 03 são apresentadas as fases de confecção de materiais que foram 

desenvolvidas por alunos bolsistas e voluntários do projeto. Além do seu desenvolvimento 

estão contribuindo com a sociedade e desenvolvendo o senso de cidadania e responsabilidade 

social. 
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Figura 01 – Sala de arte 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 
Figura 02– Aluna bolsista pintando a caixa para armazenar as placas táteis 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Figura 03– Alunos confeccionando materiais táteis 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Através das figuras 04, 05, 06 e 07, pode-se observar algumas das técnicas 

empregadas durante o projeto para auxiliar alunos e docentes no processo de ensino 

aprendizagem, por mais simples que possam parecer as mesmas contribuíram e muito no 

processo de aprendizagem, tivemos relatos de professores que surpreenderam pelo impacto 

que causaram nos alunos, em relação ao tempo de resposta e entendimento por parte dos 

alunos no que tange aos conceitos ensinados, que poderão extrapolar o campo das artes e ser 

aplicados na matemática e outras disciplinas. 
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Figura 04: Misturas de cores 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 
Figura 05: Formas geométricas 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Figura 06: Formas barrocas. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Figura 07: Tipos de linhas e linhas de tecido. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 
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A técnica do pontilhismo apresentada na figura 08 pode ser apresentada aos alunos 

que não podem velhas, mas puderam sentir como ela é desenvolvida, além de contribuir para 

o desenvolvimento motor e para sensibilidade tátil.  

Apresenta-se na figura 09 um conjunto de materiais que pode auxiliar nas aulas de 

reforço aplicadas no polo de inclusão de Sorriso e de outros Municípios. Conforme relatos dos 

professores, os materiais contribuíram e muito para o aprendizado, tanto no que tange a 

redução de tempo, quanto nos estímulos gerados nos alunos.  

 

Figura 08: técnica do pontilhismo 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

 

Figura 09. Placas táteis 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Após a confecção dos materiais acompanhou-se as aulas durantes 4 semanas, para ter 

certeza dos resultados, e identificar outros possíveis campos de atuação.  Os resultados 

obtidos com o projeto foram muito produtivos, eles servirão para dar continuidade a muitos 

outros, beneficiando muitas pessoas com deficiência visual e baixa visão. Identificou-se uma 

aceleração na aprendizagem, uma facilidade de se assimilar conceitos e o melhor 

entendimento no que se trata a artes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao findar do projeto verificou-se que os objetivos foram alcançados, uma vez que se 

atenderam as necessidades dos alunos no que tange ao ensino das artes para pessoas com 

necessidades especiais, os materiais confeccionados ficaram leves, resistentes, com bom 

acabamento e principalmente adequados às  suas necessidades e também dos docentes no que 

tange ao ensino de conteúdos por meio de leitura tátil, proporcionando-lhes uma alternativa 

fácil, prática, simples e eficiente, mas, que ainda não era utilizada. 

Realizou-se também a orientação dos docentes quanto às utilizações estratégicas dos 

conteúdos existentes nas placas e ainda por solicitação dos docentes criou-se uma cartilha 

encaminhada sempre junto ao material, pois eles não eram formados em artes e tinham 

dificuldades de aplicar os conteúdos ligados aos materiais, as orientações foram escritas e 

colocadas ao lado a foto da placa com as instruções, isso facilitou o acesso a informação e ao 

ato de ensinar.  

O projeto foi desafiador, uma vez que a pesquisa ação tem o objetivo de interferir na 

realidade pesquisada, isso demandou pesquisas, protótipos, testes buscando um material que 

auxiliasse no aprendizado, e sobre tudo proporcionasse alternativas aos alunos com 

deficiência visual e com a criação dos materiais pedagógicos, isso foi realmente possível e 

enriquecedor. O projeto possibilitou estratégias de confeccionar materiais pedagógicos, 

inventando novas formas de ensino, quebrando paradigmas e principalmente levando a arte 

aos olhos daqueles quem não tem visão e demonstrou que não são necessários altos 

investimentos para se alcançar objetivos importantes, algumas realidades podem ser alteradas 

com boa vontade, atenção, criatividade e inovação. 

As possibilidades para se desenvolver projetos acerca da educação inclusiva na 

perspectiva do PCN são reais e possíveis dentro daquilo que cada escola se propõe a executar, 

recomenda-se outras iniciativas como está.  
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO NACIONAL 
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Resumo:  

O presente artigo pretende descrever a necessidade de mudanças nas políticas públicas educacionais, 

buscando demonstrar a realidade brasileira em detrimento com os discursos falaciosos de nossos 

políticos, fazendo uma reflexão sobre caminhos que devem ser tomados para a melhoria do ensino. 

Buscando uma resposta para a indagação: só o aumento de dinheiro irá refletir na qualidade do ensino? 

O Brasil investe em média de 5,6% do PIB nacional em educação, valores comparáveis a de países 

desenvolvidos, sendo em média o 15° país que mais investiu. Se observarmos dados do PISA em uma 

lista de 65 países, o Brasil ficou nas últimas posições, mostrando que a educação nacional não está 

caminhando proporcionalmente a um país em desenvolvimento. Assim discute-se muito sobre 

aumento do PIB como uma forma de mudar essa realidade, desde 75% dos royalties do pré-sal, e 

aumento do volume gasto nos próximos dez anos, dos atuais 5% para 10% do PIB. Se levar em 

consideração que é o 15° país que mais investiu em educação e que ocupa as últimas posições em 

rankings, nota-se que o erro está muito além da falta de recursos, claro que os mesmos são necessários, 

mas não encarado como fórmula para resolver os problemas, pois sem uma formação das pessoas que 

irão administrar elaborar estratégias e planos de ação, não irá fazer muita diferença, do contrário os 

dados acima deveriam está um pouco mais semelhante com o total investido. Fica claro que precisa ser 

feito é uma reforma educacional onde possa atingir um todo, ocupação de cargos de gestores movidos 

pela meritocracia, formação dos profissionais que lidam diretamente com o ensino, filosofia de 

acompanhamento dos pais. Onde o dinheiro seja necessário, entretanto um mero coadjuvante nesse 

processo de mudança, que o papel de protagonista cabe à sociedade, cobrando de nossos políticos que 

os atuais recursos atingem de fato nossas escolas, onde possam ter espaços fidedignos, com 

professores motivados, indo muito além de mero aumento de recursos financeiro e de discursos 

partidários. 

 

Palavras-chave: Aumento de recursos. Formação. Meritocracia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação nacional é um assunto bastante discutido atualmente, e o principal 

enfoque é os caminhos para chegar a uma boa qualidade de ensino. E ao se falar em qualidade 

as possibilidades não se esgotam, permeando diferentes caminhos, mas um fator é certo, 

necessita de maiores investimentos e grandes mudanças. 

Partindo da premissa de maiores investimentos, nota-se um emaranhado de artigos, 

entrevistas e palestras de pessoas que defendem essa ideia, deixando subentendido que essa é 

à chave para se chegar à qualidade, tornando uma questão única para chegar a esse fim. Assim 

faz refletir sobre quais caminhos percorrer para chegar a uma educação de qualidade. Até que 

ponto o dinheiro pode ser uma solução. Para responder, busca-se entender o significado 

etimológico da palavra qualidade, após compreensão perpassa-se por quais processos 

necessários para chegar até lá e, por conseguinte permear os discursos de nossos políticos 

fazendo uma comparação com dados e pesquisa referente à educação brasileira, para por fim 

chegar à questão principal de que precisamos para melhoria e qualidade da educação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO TEÓRICA 

 

Ao falar em educação brasileira não são poucos os estudiosos que descrevem sobre o 

tema, como também se busca principalmente nos estudos de Moacir Gadotti, Gustavo Ioschpe 

e em dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

Ministério de Educação, um suporte técnico para desenvolvimento das hipóteses. 

Gadotti afirma que ―qualidade na educação tem sido abordado de vários ângulos. Ele 

pode ser visto pelo ângulo da adequação de melhores estratégias para alcançar velhos 

objetivos instrucionais ou em função de um currículo em mudança. É um conceito ligado a 

vida das pessoas, ao seu bem viver.‖ (GADOTTI, 2013) Entendendo que a qualidade do 

ensino deve ser encarada de forma sistêmica, necessitando de melhorias em seu conjunto e 

não é um fator único. 

E referente ao mesmo assunto Ioschpe salienta referente à educação brasileira, e nela 

militando, o propósito de melhorar a qualidade do ensino no país para que possamos dar um 

salto de desenvolvimento. E para isso entende-se que o caminho não permeia investimentos 

financeiros, mas sim diminuição dos desperdícios com um número elevado de funcionários da 

educação que não estão em sala de aula, capacitação de gestores proporcionando-os aptidão 
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para o cargo e um sistema de meritocracia, onde professores possam ser contemplados por 

seus méritos e corrigidos por suas falhas. 

Para então analisar a situação atual, com estatísticas de instituições nacional e 

internacional compreendendo a situação da educação brasileira, dados de desempenho e 

índices de analfabetismo, por conseguinte analisarmos possibilidades de melhoria. Buscando 

através dos teóricos e dados chegar à compreensão da situação educacional brasileira e quais 

os caminhos a percorrer, com o enfoque nos desafios para construção de um país melhor. 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa tem um enfoque qualitativo, tratando-se de um estudo 

bibliográfico a cerca do assunto educação nacional. A pesquisa é constituída por diferentes 

fontes e autores, onde permite ao pesquisador elaborar uma conclusão atual sobre a realidade 

educacional, confrontando ideias e caminhos para obter à qualidade na educação brasileira, 

permitindo que chegue a uma conclusão referente o assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao se falar em qualidade do ensino é muito comum ouvir em debates, discursos ou 

artigos, a necessidade de maiores investimento financeiros na educação brasileira, pois 

qualquer nação que queira ter avanços econômicos e sociais precisa de uma educação de 

qualidade e só investindo na mesma para obter bons resultados.  

Assim, não há como não citar a importância destes investimentos e mudanças, e 

quando direcionado a essa linha, refletimos – qual caminho percorrer? A partir dessa 

abordagem, pode-se realizar a reflexão sobre esse assunto tão falado, cabendo ao interlocutor 

deste enunciado e todos quantos estão envolvidos na temática se o aumento de recursos 

financeiros irá mudar e melhorar a qualidade do ensino. 

Primeiro, entende-se o que é qualidade, ―maneira de ser, boa ou má, de uma coisa: a 

qualidade de um tecido, de um solo. Superioridade, excelência em qualquer coisa: preferir a 

qualidade à quantidade.‖ (Aurélio)  Não esquecendo a interdependência entre ambos. A 

qualidade está ligada a diversos fatores, culturais, sociais e relativos ao serviço prestado, 

podendo variar, mas um fator é certo, que contemple a necessidade e expectativa do 

indivíduo. E se tratando da educação nacional de transformação social não há como fugir da 

questão de excelência.  
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Para UNESCO (2001 p.1), 

 

A qualidade se transformou em um conceito dinâmico que deve se adaptar 

permanentemente a um mundo que experimenta profundas transformações 

sociais e econômicas. É cada vez mais importante estimular a capacidade de 

previsão e de antecipação. Os antigos critérios de qualidade já não são 

suficientes. Apesar das diferenças de contexto, existem muitos elementos 

comuns na busca de uma educação de qualidade que deveria capacitar a 

todos, mulheres e homens, para participarem plenamente da vida 

comunitária e para serem também cidadãos do mundo. (Unesco, 2001 p.1). 

 

Nota-se a necessidade de construir essa verdadeira qualidade, que consiga acolher a 

todos, que venha para melhorar a vida das pessoas, o bem viver de todas as comunidades 

abrangidas por tal agente, a partir da comunidade escolar contemplando a todos. (Gadotti, 

2013). 

Segundo, o caminho para chegar à qualidade, Gadotti destaca, ―a qualidade na 

educação não pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, da comunidade é ruim.‖ 

(GADOTTI, 2013 p. 02) Não se pode separar uma da outra e entender que isso acontece de 

uma hora para outra, sem planejamento, projeto e organização, percebe-se que o caminho é 

gradativo e que possa proporcionar a ‗qualidade‘ a todos, ao professor, aluno, comunidade. 

Sempre que retornado a questão foco de reflexão sobre os investimentos em educação 

para, logo analisar a questão de qualidade. Deve-se focar a aqueles que lidam diretamente 

com os recursos – os administradores e gestores, pois os mesmos são uns dos principais 

elementos para proporcionar mudanças e ao analisarmos discursos, entrevistas, nota-se que as 

principais ênfases de suas falas é que se almeja mais dinheiro, que irão investir mais recursos 

em educação, sem argumentos convincentes para justificar tais fala, dando a entender que esta 

é a ―porção mágica‖ para solucionar problemas educativos em uma só tacada. Interessante às 

propostas, mas a maneira que é lidada não corresponde como um meio válido para atingir os 

verdadeiros fins, outro fator interessante é que não há evidências de que o aumento da verba 

venha refletir em qualidade, para isso basta fazer uma comparação entre dois estados 

brasileiros.  

 

Entre 2005 e 2011 o município cearense avançou quatro vezes mais rápido 

no ensino fundamental do que São Paulo, sem aumento significativo de 

despesa. O gasto por aluno que Sobral usa para alcançar esse padrão de 

ensino nas séries iniciais é de apenas 3.130.00 reais, enquanto a rede 

municipal de São Paulo gasta ao redor de 6.000 reais por aluno, ou seja, duas 

vezes mais. (NÓBREGA, 2013) 
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Demonstrando que nem sempre o fator de avanço e qualidade está ligado ao total 

investido financeiramente, pois do contrário os resultados seriam diferente. 

São muitos os problemas na educação nacional, problemas de infraestruturas, má 

administração, formação, violência, enfim, um emaranhado de fatores que dificulta bons 

resultados no que se refere a um ensino de qualidade. Ao pensar em quais seriam as soluções 

para esses problemas, o que mais se ouve é aumentar o dinheiro em educação, principalmente 

de nossos administradores. 

Só para efeito de análise pensamos sobre a educação atualmente, convenhamos que os 

recursos não sejam tão poucos assim, entretanto se tratando do Brasil os mesmos não surtiram 

muitos resultados para chegar à verdadeira qualidade. O Brasil investe em média de 5,6% do 

PIB nacional de acordo Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), valor comparável a de países desenvolvidos, continua colhendo os mesmos frutos, 

por sinal, péssimos, liderando a ‗lanterna‘ no ranking dos paìses no que se refere à qualidade 

do ensino. 

Observando dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, 

organizado pela mesma OCDE, para medir o nível de habilidade dos estudantes dos diferentes 

países, em diferentes áreas do conhecimento. O Brasil ocupa as últimas posições do 

ranking. Em uma lista de 65 países, o Brasil ficou em 58° lugar em matemática, perdendo 

para países como, Albânia, Costa Rica, Cazaquistão. 55° colocação em leitura, ficando atrás 

de países como Chile, México, Montenegro. E 59° em ciências, enfim, mostrando nos dados 

que a educação nacional não está caminhando proporcionalmente aquilo que deve caminhar 

um país em desenvolvimento como o Brasil e não surtindo um melhor resultado 

correspondente ao que já é investido.  

Paradoxalmente aos dados, discute-se muito sobre aumento do PIB destinado a 

educação, como uma forma de mudar a triste realidade, com propostas de ―lei que aumentam 

o gasto em educação, sendo uma delas a destinação de 75% dos royalties do pré-sal, e outro, a 

previsão de dobrar o volume gasto nos próximos dez nos, dos atuais 5% do PIB para 10% do 

PIB.‖ (IOSCHPE, 2013). 

Novamente interessante à proposta, pois poderia ser uma via para chegar à qualidade, 

a excelência educacional, mas se for levado em conta o sistema educacional vigente, um 

sistema defasado e com grandes déficits, o aumento de dinheiro seria um grande desperdício. 

Como salientado por Gustavo Ioschpe (2013) recursos que seriam ―desperdiçados em um 
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sistema que é um Midas ao contrário: transforma o ouro que recebe em desperdício e 

ignorância.‖. Devido a isso ao analisar qualitativamente venho a confirmar que aumentar 

dinheiro em educação não é sinônimo de qualidade do ensino. 

O Brasil é em média o 15° país em que mais se investiu em educação entre os países 

que listam a OCDE, (AZEVEDO, 2013), entretanto fica nas últimas posições em ranking de 

países, como dito antes. Hora, basta um pouco de silogismo, se é o 15° que mais investe em 

educação deveria no mìnimo ter uma melhor posição em rankings, assim diria ―recursos 

melhora a educação, dinheiro não melhora a educação‖. Assim como citado anteriormente por 

Gadotti, para chegar à qualidade precisamos atingir um todo e dinheiro é necessário, mas não 

o caminho, pois sem uma preparação, formação das pessoas que irão administrar elaborar 

estratégias, criar planos de ação, sem uma estruturação prévia em todos os sentidos, para que 

tais recursos possam fluir e fazer a mudança necessária. Do contrário, em um país com um 

sistema público poluído, inescrupuloso, onde predomina uma corrupção, só iria fazer 

diferença a algumas mamatas infectantes da politicagem nacional. E ―qualidade para poucos 

não é qualidade, é privilégio.‖ (Gentili, 1995 p.177). 

Só para efeito de ilustração, qualquer pessoa entenderia facilmente, não precisando 

nem de dados ou gráficos. Compara-se isso a um fato corriqueiro que algumas vezes acontece 

na casa de muitas famílias e gera diversos problemas. Então vamos lá. 

Em um sistema de encanamento de um conjunto habitacional passa por problemas 

graves de escoação de água, do tipo: entupimentos, vazamentos, desgastes na estrutura, 

qualidade do material e principalmente má administração. Devido a isso, em sua totalidade 

prejudica principalmente o consumidor final com falta de água, fazendo com que o mesmo 

sofra pela escassez, sendo obrigado a se ―virar‖ com as pequenas gotas que lhe resta, gotas 

para suprir toda necessidade em sua casa, gota para fingir lavar, limpar, matar a sede. 

E enquanto isso no mesmo conjunto habitacional um morador antecessor dos outros, 

com certos benefícios por ser amigo do administrador possui fartura de água. Fazendo lhe 

esbanjar conforto e luxo, gastando muito mais do que lhe é necessário. Bom, até ai já se 

percebe algumas coisas erradas e bem claro que o problema da água precisa ser resolvido. 

Assim pensamos a respeito desse problema, essa escassez está ou não ligadas à falta 

do recurso ou a má utilização do que está disponível a clientela que de tal sistema se abastece. 

Ao se analisar clinicamente a causa, logo se notará que os problemas são causados pela falta 

de estrutura para escoar a quantidade de água necessária para os consumidores. Acabar com 
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benefícios individuais, acabar com vazamentos, desobstruir os locais que atrapalha a 

passagem da água, e por fim, colocar material de qualidade, começando na administração – 

gestão.  

Mas se pensarmos que na administração (gestão) desse conjunto habitacional, existe 

um grande ―sábio‖, onde com sua sapiência entende-se que o motivo pela escassez é a falta de 

água no armazenamento do condomínio e tem a brilhante ideia de aumentar a quantidade da 

mesma nos reservatórios. Pois assim, como um passe de mágica, logo resolveria os 

problemas. 

Isso só iria encharcar com ainda mais água um ou outro morador, que tem tratamento 

―especial‖, e o restante continuaria sem água. Pois onde houvesse entupimento iria continuar 

sem passar água, onde houvesse vazamentos iria continuar vazando, enfim, com uma estrutura 

defasada e tratamentos privilegiados, o aumento de água não sortiria nenhum efeito ao 

consumidor final.  

Desta maneira é o investimento na educação, onde a água é o dinheiro; o vazamento é 

a corrupção; entupimentos seria a gestão escolar, sem saber usar os recursos de maneira ideal; 

e o administrador nada mais é que nossos governantes; e como em toda a situação, o 

consumidor é nossas escolas públicas, onde são os principais prejudicados da história. 

Refletimos se inserir mais dinheiro no sistema educacional defasado resolveria os 

problemas. É! Mas a administração pública sempre tem grandes ―sábios‖, e com grande 

sapiência buscam resolver os problemas com discursos eleitoreiros sobre aumento dos 

recursos em educação. Assim não enxergam além de uma visão de politicagem de reeleição, 

falsaria, para enganar o cidadão, como se o problema fosse só um questão de dinheiro. 

O que o Brasil tem buscado referentes aos resultados educacionais é tampar o sol com 

a peneira. Pois a preocupação fica bem clara em discursos, não é em melhorar a educação, 

mas sim maquiar e reverter aparentemente à realidade através de discursos ―maquiavélicos‖. 

Só para citar como exemplo, a comparação que Gustavo Ioschpe expõe entre o que o Brasil 

fez ao saber dos últimos resultados do PISA, e o que a Alemanha fez quando não obteve bons 

resultados em comparação aos outros países da OCDE. 

A Alemanha, assim como o Brasil, também participa do Pisa desde 2000. 

Quando os resultados daquele ano foram divulgados, os alemães 

descobriram que o país de Goethe, Hegel e Weber tinha ficado em 21º lugar 

entre os 31 participantes daquela edição, abaixo da média dos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os 

dados caíram como uma bomba. A presidente da Comissão de Educação do 

Parlamento alemão disse que os resultados eram uma ―tragédia para a 
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educação alemã‖. A Der Spiegel, a mais importante revista do paìs, refletiu a 

tragédia com a seguinte manchete na capa: ―Os alunos alemães são burros?‖. 

O alvoroço levou inclusive à criação de um game show na TV alemã. No dia 

do anúncio dos resultados da última edição do Pisa, a reação brasileira foi 

bem diferente. Nosso ministro da Educação, Aloizio Mercadante, convocou 

uma coletiva de imprensa para declarar que o Pisa era uma ―grande vitória‖ 

da educação brasileira e um sinal de que ―estamos no caminho certo‖. 

(IOSCHPE, 2014) 

 

É bem claro o contraste da reação alemã em comparação à brasileira. ―Depois da 

comoção de 2000, a Alemanha deu um salto. Neste último Pisa, ficou bem acima da média 

obtida pelos países da OCDE, abocanhando o 12º lugar em ciências, o 16º em matemática e o 

19º em leitura.‖ (IOSCHEP, 2014) Já o Brasil, segundo discurso do ministro da educação, 

obteve uma grande vitória, que estamos no caminho certo. Mas como dito antes, não parece 

ser muito vitorioso está 58° em matemática, 59° em ciências e 55° em leitura. Grande vitória! 

Um paìs que é a 7° economia do mundo no ―levantamento do CEBR, que lista os 30 maiores 

países do mundo pelo seu PIB nominal, e que tem previsões de se tornar a 5° economia do 

mundo até 2023, ultrapassando países como Grã-Bretanha e Alemanha‖ (BBC – Brasil, 

2013). Como um ministro diz que estamos no caminho certo, obtemos grande vitória.  

O Brasil é hoje o 8° país do mundo com o maior índice de adultos analfabetos, 38% 

dos analfabetos da América Latina, são brasileiros, no Paìs, a ―taxa de analfabetismo entre 

pessoas com 15 anos ou mais no Brasil é 8,6%, totalizando 12,9 milhões de brasileiros.‖ 

(CASAL, 2014) assim não há como concordar com o que o senhor ministro diz. Dados não 

faltam para demonstrar a realidade, por sinal, bem diferente do que o mesmo discursa, e 

sempre voltando à velha estória em que a educação vai bem, está melhorando e está sendo 

investido dinheiro cada vez mais. Fatos desmentidos através dos dados. 

Sim precisamos de dinheiro, mas nada vale o mesmo se não temos pessoas 

competentes para administrá-lo, não serve, se não atingir o consumidor final. E não podemos 

encarar que o dinheiro irá melhorar o ensino como um passe de mágica. Antes do dinheiro, 

precisamos de uma política de comprometimento, uma gestão apta e competente, com 

formação ideal para ocupação do cargo, e não por ser parente do amigo do ―João‖ que apoiou 

a candidatura. 

Quantidade não é sinônimo de qualidade. Formação, comprometimento e seriedade 

são sinônimos de qualidade, desta forma podemos chegar a uma educação de excelência, fazer 

desses valores a ferramenta da construção da qualidade. Antes de se pensar em aumentar os 

recursos financeiros, é construir a massa intelectual, começando na formação dessas pessoas 
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que irão atuar diretamente no ensino – gestores e professores e proporcionar uma estrutura 

fidedigna nas escolas públicas. 

Formação dos profissionais que lidam diretamente na educação, onde junto com essa 

formação possa dar suporte com estrutura física, materiais e condições adequadas para 

desenvolvimento de um bom trabalho. Fazer que os profissionais possam ser avaliados, e 

indicados por seus méritos, e claro, corrigi-lo nos seus erros. Isso que a educação nacional 

precisa, um comprometimento – formação. Como toda e qualquer empresa, corrige falhas e 

promovem os bons resultados, os meios educacionais não podem ser diferentes.  

Hoje no Brasil á diversos meio de medida do desempenho dos alunos, seja na 

educação básica ou ensino superior, e baseiam-se no mesmo para saber o desempenho do 

professor ou gestor. Mas, o que é feito quando constatado um mau desempenho? Bloqueio 

nos programas do governo federal da instituição? Elaboração de planos de ação? Planos de 

ação feitos pelos mesmos profissionais no qual teve um mau desempenho. Penso, como um 

gestor, professor, onde foi constatado que obteve um mau desempenho, vai de uma hora para 

outra elaborar uma estratégia e resolver o problema, sem uma preparação, melhoramento nas 

suas práticas e seu ambiente de trabalho. Ou seja, precisa-se de maiores investimentos nos 

profissionais, junto desses, maiores cobranças, pois os mesmos são ―indicados como 

alternativa para solucionar os problemas educacionais, o que faz com que as instituições 

educacionais apostem neles.‖ (MONTENEGRO 2008, p.07), invista em conhecimento, 

concomitante com a prática docente. Para ai sim, colher alguns frutos. 

Na concepção de Freitas (2007, p. 44): 
 

A formação continuada transforma-se em recurso estratégico para que as 

―inovações‖ sejam materializadas nas salas de aula. Em outra lógica, a 

dinâmica da formação continuada consiste em um caminho para a 

reapropriação da experiência adquirida, tendo em vista adequá-la com as 

novas situações vividas pelos docentes na atualidade. 

 

Proporcionar um profissionalismo atualizado, que esteja apto a encarar e lidar com as 

adversidades do dia a dia, que tenha capacidade estratégica, para ai sim, elaborar planos de 

ações que possa vir surtir resultados. 

Por fim, para fazer valer essa formação, necessitam-se políticas públicas 

comprometidas com o ensino e aprendizagem, e não comprometidas com partidos políticos, 

com a mera aparência. Políticas públicas onde tenha como foco a melhoria do ensino, que 

admita os erros e busquem através dos mesmos a condição para o acerto. Se não fomos bem 
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esse ano, constatar o que precisa ser mudando para os anos seguintes, uma progressão 

gradual, onde passo a passo venha dar resultados que se mantenha e reflita tanto culturalmente 

e economicamente, para ai sim o país tornar uma potência. Fazer com que o dinheiro seja 

mera consequência do aprendizado, da formação, onde através seres pensantes e bem 

formados, fazendo que esse ―tal dinheiro‖ seja apenas um reflexo do bom desempenho do 

ensino. 

Finalizando, não posso deixar de lado outro fator de grande importância nesse 

processo de mudanças, filosofia dos pais no acompanhamento do ensino de seus filhos. Escola 

não é um depósito, ou um ambiente para os pais deixar os filhos e abdicar de suas 

responsabilidades, e os professores não são funcionário que tem total liberdade para fazer o 

que bem entenderem. Quando digo isso, refiro-me ao acompanhamento na aprendizagem, 

pois a escola tem a função de ensinar e proporcionar um ensino de qualidade. Acompanhar, 

ver se a escola está cumprindo o seu papel, é função de todo cidadão. 

E essa filosofia de acompanhamento contemple deste a cobrança e averiguações com o 

estado, a gestores e professores, observando se os mesmos estão desenvolvendo suas funções 

comprometidamente e o papel de toda família, em ensinar certos princípios essenciais de 

educação aos filhos, principalmente os valores. 

Conclui-se que esse é o caminho para a mudança, onde possa atingir um todo. Pais que 

possam estar presente, acompanhar no processo de aprendizagem do filho, que possa cobrar 

quando necessário e ajudar sempre. Um estado com gestores competentes, que saibam 

elaborar planos de ações de acordo com a necessidade da escola, que possa aplica-los de 

maneira correta e professor com formação ideal, professores motivados e comprometidos com 

o ensino. Só assim a educação pode seguir em frente e chegar a um padrão de excelência, pois 

nem tudo o dinheiro pode comprar, inclusive uma educação de qualidade. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É fato que a educação nacional não vai nada bem, bastar olhar dados de diferentes 

fontes, o Brasil não obtêm bons resultados na educação. E apesar de quase unanime a opinião 

sobre a necessidade de maiores investimentos na mesma, muita coisa precisa ser revista. Pois 

não adianta investir em um sistema que não comporta, não da suporte para tal investimento. 

Assim, fica claro que precisa ser feito é uma reforma educacional, onde possa atingir um todo.  
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Um todo no sentido de todo o sistema envolvido no processo educacional. Sociedade, 

famílias, pais, cidadãos. Sabemos que a sociedade possui uma certa cultura de conformismo, 

onde não fazem muitas cobranças e isso faz total diferença, pois aqueles oportunistas fazem 

disso um meio para maquiar dados e dar a aparência que tudo vai bem e que estão trabalhando 

duramente para melhoria. 

Por fim, não há como não tirar as conclusões afirmadas durante todo o trabalho, que 

dinheiro não trás qualidade, o dinheiro é mero coadjuvante nesse processo de mudança, onde 

o papel de protagonista cabe a sociedade, que posso acompanhar, e exigir que nossas escolas 

sejam fidedignas para receber nossos alunos, que o professor tenha total formação e 

motivação para desenvolver seu trabalho. Onde o gestor, tenha conhecimento da função que 

está desenvolvendo, e que o exercício de seu cargo seja pela meritocracia, e não por amizade. 

Assim um sistema comprometido, todos caminhando em prol de um único objetivo. 
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RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM A EDUCAÇÃO DOS FILHOS: UM 

ENFOQUE NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL 
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RESUMO: 

O preço da vida hoje torna -se cara diante da necessidade de regras e normas pré-

estabelecida no dia a dia para orientar o individuo a falta de tempo dos pais são 

problemas, muitos nem sabem a rotina diária do seu filho.  Quando uma mulher chega a 

ser mãe, muitas vezes não está com o seu emocional, e financeiro preparado, achando 

muitas vezes que é uma tarefa fácil e esquece que não existe receitas. Na verdade a 

criança reflete o que a cerca em casa, sendo influenciada pelo ambiente que se 

vive...lembrando que os adultos são espelhos dos próprios filhos. Outro fator agravante 

são as super proteção não deixando enfrentar situações tornando cada vez mais 

dependentes. Qual é a sua maneira de ser pai? Autoritário? Dominador? Exigente? 

Amoroso? Você o mima demais? Lembrando que ele torne amoroso, responsável, 

impulsivo, agressivos, seguro, inseguro, egoísta, impaciente, isso refletirá na dificuldade 

com os outros, e consigo mesmo. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é de 

fundamental importância, pois o interesse demonstrando pelos mesmos faz com que os 

filhos ganhem confiança e tenham um bom desempenho escolar. 

 

Palavra chave: Família; Escola; Processo de Aprendizagem e Políticas Pública. 
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1. INTRODUÇÃO 

Antigamente costumava-se atribuir a criança toda culpa por seu fracasso escolar. 

Hoje, porém, já se reconhece que as dificuldades em aprendizagem não se dão no vazio, 

e sim em contextos, tanto situacionais, quanto interpessoais. Não podemos falar de 

dificuldades tendo somente a criança como ponto de referência: o "contexto" em que a 

criança se encontra precisa ser considerado.  

A família e a escola são parceiros fundamentais no desenvolvimento de ações 

que favoreceram o sucesso escolar e social das crianças, formando uma equipe. É 

fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma 

direção em relação aos objetivos que desejam ser atingidos. A educação perpassa tanto 

o ambiente escolar quanto o familiar. A interação entre ambos é muito importante para 

o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Diante do exposto surgem as seguintes 

indagações: De que forma deve ocorrer a participação da família na escola? De que 

maneira a escola pode estimular a participação dos pais? Quais os principais resultados 

trazidos por essa participação?  

A primeira vivência do ser humano acontece em família, independentemente de 

sua vontade ou da constituição desta. É a família que lhe dá nome e sobrenome, que 

determina sua estratificação social, que lhe concede o biótipo específico de sua raça, e 

que o faz sentir, ou não, membro aceito pela mesma. Portanto, a família é o primeiro 

espaço para a formação psíquica, moral, social e espiritual da criança.  

A criança, desde seu nascimento, ocupa um espaço dentro da família. É nela que 

se encontram os primeiros professores e ensinamentos, os quais refletirão e 

acompanharão por toda vida adulta, permitindo que seus membros se desenvolvam em 

todos os aspectos, de forma integral.  

Para adicionar esses ingredientes ao cotidiano escolar para formar cidadãos 

críticos, coerentes, o sistema deve fazer um exame de ótica para vislumbrar novas 

ferramentas, amadurecer conhecimentos e inseri-los no processo educacional para que 

as deficiências se ajustem com a realidade social da clientela. Somente dessa forma, a 

escola conseguirá cumprir os papeis políticos e sociais da educação por meio de 

instrumentos acessíveis, realizando assim, o maior sonho do sistema que é promover a 

inclusão.  

A comunicação entre pais e filhos, o diálogo, as vivências de atitude, de amor e 

respeito, os valores, as regras sociais são de suma importância para a formação da 
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personalidade, do caráter, como também na aprendizagem, condição para crescimento 

pessoal e profissional.  

A participação da família no ambiente escolar é fundamental no processo 

ensino-aprendizagem. Família e escola são os principais suportes com que a criança 

pode contar para enfrentar desafios, visto que, integradas e atentas podem detectar 

dificuldades de aprendizagem que ela possa apresentar, podendo contribuir de maneira 

eficiente em benefício da mesma.  

A família deve ser parceira, aliada à escola e aos professores, para juntos 

oferecerem um trabalho de envolvimento e cumplicidade nos assuntos relacionados ao 

ambiente escolar. A discussão sobre como envolver a família no processo de 

aprendizagem na escola não é recente, promover a co- responsabilidade exige desafios. 

Mas a mudança e a perspectiva de integração entre família e escola devem ser 

incentivadas e analisadas constantemente. Esta luta se faz necessária para contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem do educando, pois somente com a família interagindo 

com as escolas é que terá além de uma boa formação, uma preparação para tomar 

atitudes para enfrentar as dificuldades que certamente virão no decorrer de sua vida. 

 O objetivo geral desde trabalho é Descrever o papel da família no processo de 

desenvolvimento de aprendizagem da criança no ambiente escolar. Como objetivos 

específicos o artigo procurará Conhecer as formas de participação da família na escola; 

Identificar os principais resultados trazidos pela participação dos pais na escola e 

Reconhecer o valor da família dentro do ambiente escolar. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada em artigos, livros e internet 

com a temática estudada. A pesquisa será realizada no período de Junho à dezembro 

2014 na Escola Estadual Professora Jada Torres. A estratégia para realização do 

trabalho foi realizar palestrar para os pais, com vídeos e dinâmicas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

3.1 FAMÍLIA – RESPONSÀVEL PELOS LIMITES  

 

A chegada do século XXI era o almejo da humanidade. Não sabíamos que 

chegaríamos a ele, mas ele chegou a nós. As crianças que viveram as décadas anteriores 

são os homens do nosso presente, e questionamos suas posições entre a educação, 

saúde, a fé, a solidariedade e a família, sendo o papel desta última o grande 

questionamento na sociedade atual. Como tem sido a estruturação familiar hoje em dia? 

Qual o papel da família na formação do individuo? Que educação de base as crianças 

deste século estão tendo em casa, onde muitas famílias acreditam estar à salvação ou o 

remédio para sanar a dor dessas crianças abandonadas pelo limite?  

Hoje, o excesso de razão tem feito com que os pais não tenham a convicção da 

correção. Psicólogos desse novo século trazem em suas teorias o trauma da correção, 

afirmando que ela, em muitos casos, pode impedir o desenvolvimento da independência 

da criança, tornando-a insegura. Os pais passam a questionar sobre o momento certo 

para tal correção acontecer e se perdem no meio a tantas regras. Quem transforma, hoje, 

as crianças em verdadeiros vencedores? Quem são os heróis e exemplos dessas crianças, 

que clamam por socorro? Quando essas crianças, na escola, batem em um colega ou 

cometem pequenas infrações, será que elas não estão gritando para serem vistas ou 

ouvidas e esperam que alguém diga: ―Basta‖?  

Infelizmente chegamos a um momento em que deixamos a educação ser sanada 

por meios passeios em shoppings, no Google, facebook e outros sites que substituem os 

pais, sites estes que tem sido o livro de ética entre as crianças e os adolescentes do 

mundo atual. Surge então a pergunta: ―o que os pais têm a dizer‖? Peça-se quando se 

permite que os meios de comunicação dialoguem mais com os filhos do que os próprios 

pais, pois, na maioria do tempo, estes estão simultaneamente presentes e ausentes. Será 

que o limite e a repreensão agora não evitarão problemas maiores no futuro? Estuda-se 

tanto para criar estratégias educativas relacionadas ao limite da criança, porém, no exato 

momento de colocá-las em prática não se consegue.  

Houve décadas na nossa historia que foram de suma importância: as décadas de 

1960 e 1970 até meados dos anos 1980. Mas essas décadas foram responsáveis pelo 

dilaceramento da família. No auge das transformações sociais, quando a principal regra 

era quebrar as regras impostas pela ditadura militar, a família foi dilacerada. Ganharam-
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se algumas coisas, mas se perderam os filhos. Os filhos daquela época são os pais e 

avós de hoje. Houve uma mudança de comportamento e uma inversão de respeito e 

valores. Tudo o que era uma regra familiar, como pedir a benção ou informar para onde 

se está indo aos pais, transformou-se em algo retrogrado. O não que era para ser dito ao 

autoritarismo da ditadura passou a ser dito aos pais. A mudança na moda, a aceitação 

dos excluídos, a nivelação social, as drogas, tudo isso transformou a atitude e o 

comportamento dos filhos. Infelizmente não entenderam que a liberdade pela qual 

lutavam era a liberdade do respeito ao outro. O não é tão importante na imposição do 

limite como o dar de mamar, que cria a defesa imunológica. O não de hoje com certeza 

fará um adulto forte no futuro. Aprender a receber um não ensinará a criança que a vida 

nem sempre lhe dirá um sim, evitando frustrações. Aprender a receber um não é 

aprender a dizê-lo também. A criança que aprende a receber um não também o dirá às 

drogas, ao álcool, ao sexo prematuro; dirá não aos pequenos furtos, à desonestidade, à 

falta de respeito, à mentira. Dirá não a tudo que tentar substituir os pais. 

 

3.2 FAMÍLIA – A DIFICIL ARTE DE EDUCAR  

 

Longe de se tratar de um simples problema, passível de solução natural, a 

educação dos filhos é um desafio cujas bases são culturais. Os pais precisam admitir que 

também são humanos e seus recursos emocionais, limitados. Dificuldades e crises 

familiares são inevitáveis. Por acreditarem que os filhos encontrarão o próprio rumo, 

alguns pais abrem mão de sua autoridade. Temem o rótulo de ―careta‖, e acham que as 

crianças não podem ser corregida nas suas reações para se tornarem adultos livres, sem 

traumas. Adulto, quando crianças não tiveram limites, mostram-se indecisos, inseguros, 

incapazes de persistir e lidam muito mal com perdas e frustrações. Aprendem a 

manipular e mentir, como forma de obter aquilo que desejam. Apresentam dificuldade 

em assumir responsabilidades, em manter o que prometem.  

Pais ásperos cobram com agressividade comportamentos que fogem da sua 

expectativa, mostram baixa manifestação de afeto, são incapazes de reconhecimento e 

elogio. Seus filhos acabam por apresentar baixa estima, sentem-se culpados, buscam 

esconder o medo dos desafios, ora mostrando conduta obediente e passiva, ora 

rebelando-se e mostrando explosões emocionais sem motivo aparente.  
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Na educação dos filhos, o grande desafio é aprender a focar os problemas, sem 

agredir a personalidade do filho, equilibrando atividade e firmeza. Comportamentos 

indesejados devem ser desestimulados, mas as emoções não podem se sufocadas, 

reprimindo a ação sem censurar os sentimentos.  

Se no passado os sentimentos eram vistos como prova de fragilidade emocional, 

hoje não se pode negar que homens e mulheres, independentemente do sexo, idade ou 

situação socioeconômica experimentam raiva, medo e afeto. Os pais não fogem desta 

regra, e nem sempre sabem lidar de forma afetiva com as emoções. Equilibrar afeto e 

limite parece ser o maior dos desafios.  

O comportamento e postura dos pais quanto ao afeto e limite trazem 

consequências muito importantes na educação e formação do caráter dos filhos. A 

educação ajuda a cada filho a crescer como pessoa, o que implica em proporcionar-lhes 

meios para adquirir e desenvolver as virtudes, tais como a sinceridade, a generosidade, a 

obediência, honestidade, lealdade, amizade, bondade, solidariedade, dentre muitas 

outras. Em tempos em que a família está se transformando e grande parte das mulheres 

não tem mais tempo de acompanhar integralmente os passos de seus filhos, qual seria 

realmente o papel da família em relação a escola? Para Içami Tiba O estudo é essencial; 

portanto, os filhos têm obrigação de estudar. Caso não o façam, terão sempre que arcar 

com as consequências de sua indisciplina, que deverão ser previamente estabelecidas 

pelos pais. Só poderão brincar depois de estudar, por exemplo. No que é essencial, os 

pais deverão dedicar mais tempo para acompanhar de perto se o combinado está sendo 

levado em consideração. Os filhos precisam entender que tem a responsabilidade de 

estudar e que os pais os estão ajudando a cumprir um dever que faz parte da brincadeira 

da vida. Hoje, os grandes responsáveis pela educação dos jovens – na família e na 

escola – não estão sabendo cumprir bem seu papel. É a falência da autoridade dos pais 

em casa, do professor em sala de aula, do orientador na escola. Dentro da família, os 

pais são os maiores responsáveis pelos seus filhos e sempre respondem por seus 

herdeiros, pelo menos até atingirem a maioridade. Todavia, no período anterior à 

maioridade, os filhos já passam por diversas experiências e responsabilidades, 

principalmente no período escolar. Neste período, a participação constante dos pais e o 

acompanhamento intensivo do ensino de seu filho são imprescindíveis para que a 

educação atinja os objetivos. A família e a escola têm um papel muito importante no 

desenvolvimento mental, psicomotor, social e afetivo do ser humano. Se a criança 

recebe uma boa educação obviamente será bem sucedida e vai servir de apoio à sua 
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criatividade e ao seu comportamento produtivo quando adulto, nesse contexto a família 

é a influencia mais poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter do 

cidadão.  

Cabe aos pais perante a instituição escolar seguir algumas funções para que 

venha favorecer o aprendizado de seu filho, se de fato querem que seus filhos se tornem 

um bom estudante e futuramente um cidadão produtivo:  

- Prestar a colaboração que lhes for exigida por parte dos professores para tornar mais 

coerente e eficaz a atuação escolar, tanto no campo acadêmico restrito como no mais 

amplo das atitudes e dos hábitos de comportamento que pretende fomentar como parte 

do projeto educacional da escola.  

- Manter contatos periódicos com os professores para ter conhecimento constante do 

processo educativo realizado na escola.  

- Manifestar interesse pelas atividades que os filhos realizam na escola, como expressão 

de sua preocupação pela atuação da instituição e de seu apoio a ela. Dando a devida 

importância à escola e essa ―assistência‖, os pais não estarão contribuindo apenas para 

um bom desempenho do professor em seu trabalho, como também demonstrarão aos 

filhos, que têm interesse na vida escolar e que dão valor no conhecimento e novas 

habilidades que desenvolve.  

Esses fatores trarão muitos benefícios a todas as pessoas envolvidas no sistema escolar. 

A participação da família, dos pais pode ser ainda maior, pois existem Conselhos de 

classe, e muitos outros projetos, eventos e atividades em que os pais podem estar 

inseridos. Os pais precisam dar o suporte necessário para que a escola possa fazer a sua 

parte e deixar a sociedade, de uma maneira geral, satisfeita com os resultados obtidos 

com essa parceria. 

  

 3.3 ESCOLA SEM CONFLITO – PARCERIA COM OS PAIS  

 

Durante cerca de dois séculos, família e escola viveram uma verdadeira lua de 

mel. O que a escola pensava era o que os pais pensavam. O que a escola determinava ou 

afirmava, fosse em termos de tarefas, atribuições e até mesmo de sansões, era endossado 

e confirmado pela família. Dessa forma, crianças e jovens sentiam, nas figuras de 

autoridade que as cercavam e orientavam coesão e homogeneidade. Com isso, o poder 

educacional dessas duas instituições se alicerçava e alimentava-se mutuamente. 
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Especialmente com isso, as novas gerações adquiriram seus valores e seus saberes 

(intelectuais e morais) sem maiores problemas.  

De repente, o que se observa? Que já não existe essa harmonia, esse clima de 

confiança. Os pais parecem estar todo o tempo, com um pé atrás, supervisionando o que 

a escola faz, desconfiando de professores, diretores e equipes pedagógicas. É como se 

de repente tivesse perdido o encantamento, essa relação de confiança tão benéfica para 

nossos filhos.  

Por sua vez, a escola se sente também atemorizada, insegura, com sua auto 

estima abalada. O mais comum é esses pais adotarem duas atitudes. A primeira, de 

desconfiança: parte deles parece ter perdido totalmente a fé no trabalho docente. Vivem 

indo à escola questionando, reclamando, ameaçando por qualquer motivo, acreditando 

sempre que a escola errou ou não agiu adequadamente com seus filhos: ora é o 

professor tal que passou muito trabalho, deixando as crianças assoberbadas; ora é fulano 

que não passa tarefas suficientes, sobrando às crianças tempo excessivo para a rua, para 

o playground, para a TV, internet e etc, assim segue a sucessão de reclamações.  

O segundo grupo de pais é aquele que, depois de matricular os filhos, aprece 

considerar sua missão terminada e daí em diante entrega à escola toda e qualquer 

problemática relacionada à educação. De uma maneira geral, esses são pais ausentes, 

que não comparecem a reuniões quando convidados ou que, quando chamados para 

entrevistas ou reflexões conjuntas, nunca podem ir.  

Ambas as atitudes em nada contribuem para o crescimento intelectual e afetivo 

de nossas crianças. No entanto, são formas de agir que ocorrem com bastante 

frequência, criando uma amargura crescente por parte dos docentes ao perceberem que 

não são mais vistos com o mesmo grau de confiabilidade e como os parceiros ideais de 

outrora. Por sua vez, os pais também se sentem a cada dia mais inseguros quanto ao que 

esperar e como agir em relação a escola dos filhos, agregando mais um fator dentre os 

inúmeros que incrementam a tensão diária dos pais modernos.  

Em seu livro Escola Sem Conflito, Tânia Zagury cita que dependendo da forma 

que os pais agem eles podem colaborar ou derrubar os objetivos da escola. Em sã 

consciência, nenhum pai saudável age visando a ser um empecilho ao bom resultado 

escolar. Ocorre que às vezes, inconscientemente, pensando estar agindo da melhor 

forma, pode-se, de fato, estar causando problemas ao filho. As formas mais comuns são: 

superproteção dos pais; acreditar no filho sem que antes ouça alguém da escola; 
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Interferir nos problemas normais da vida e convivência do aluno com a escola 

sem deixar que o aluno lute por seus direitos; os pais ficam muito mobilizados 

emocionalmente quando seus filhos contam algo. É bem verdade que todos nós 

desejamos um mundo melhor para nossos filhos, mas precisamos começar dando, nós 

próprios, o exemplo. Isso só se faz na pratica, exercendo a cidadania, regulando nossa 

vida e nossas atitudes perante as regras que exigimos que os outros utilizem. Ações 

como essas, ajudarão aos filhos a pensarem que faça o que fizer, podem errar á vontade 

e sem se responsabilizar por nada, que papai e mamãe aparecerão para tirá-los da 

encrenca.  

Já está provado que essa visão distorcida da realidade pode ser o caminho para a 

marginalização. 

 

3.4 A FAMÍLIA E A EDUCAÇÃO DOS FILHOS 

 

A pesquisa aqui descrita abrange estudos que abordam a interação família e 

escola. Para iniciar é preciso citar algumas referências sobre a família, sua história e sua 

condição atual. Para melhor localizar a perspectiva que aqui se adota, os termos 

principais são a família, a criança e a escola. 

Retomando a história social da infância e da família, Ariès (2006) assinala o 

caráter histórico e cultural do modelo de família nuclear, que emergiu como 

socializadora das crianças apenas a partir do século XVIII. Dessa forma, a visão 

contemporânea de família, como algo natural na organização humana, é contrariada. Da 

mesma forma que a visão de grande parte das escolas que toma tal estrutura familiar 

como parâmetro de normalidade em nossa sociedade. 

A partir da Revolução Industrial, as mães tendo de sair de casa para trabalhar e 

ajudar no sustento da família, raramente tinham a oportunidade de se dedicar 

inteiramente aos seus filhos. A escola, que por sua vez, tinha o papel de ensinar o que o 

mundo do trabalho iria cobrar ao indivíduo no futuro, passa a exercer também a função 

de educar para a vida, e passou a agir com ensinamentos de filosofia, sociologia dentre 

outros que eram passados pela família (ARIÈS, 2006). 

Durante muito tempo, especialmente durante a Idade Média, a família era a 

única fonte de aprendizagem da criança até tornar-se adulta, ter suas próprias 

experiências e se tornar parte de outros segmentos da sociedade. Não só a própria 
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família, mas muitas vezes, outras famílias ficavam incumbidas da educação das 

crianças, e as famílias faziam o que hoje a escola se propõe a fazer: educar para a vida. 

De acordo com Ariès (2006), uma forma muito comum na educação era o 

aprendizado por meio da prática, e muitas vezes essa prática não apresentava limites 

entre a profissão e a vida particular. O mesmo autor relata ainda que a bagagem de 

conhecimentos, a experiência prática e o valor humano eram transmitidos por meio do 

serviço doméstico. 

A aprendizagem tinha como currículo a cultura que era passada de geração a 

geração. Dessa forma, a aprendizagem era contextualizada e direcionada 

especificamente a uma profissão ou aos serviços de cavaleiro. Como a educação da 

criança poderia ser transferida a outra família ou à Igreja, perdia-se o vínculo familiar 

entre pais e filhos. Assim, ―a famìlia era uma realidade moral e social, mais do que 

sentimental‖ (ARIÈS, 2006). 

 

3.5 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA  

 

Todo educador sabe o quanto é importante a participação dos pais dos alunos no 

desempenho escolar. Todo professor gosta de ter pais cooperativos e atentos ao 

desempenho escolar dos seus filhos. 

O estudo ―Aprova Brasil, o direito de aprender‖, lançado em novembro de 2003, 

identificou em 33 escolas do país as práticas que ajudam a criança a ter um bom 

rendimento, e a participação dos país aparece entre os principais fatores que contribuem 

para o aprendizado. 

Silva (1996 ) argumenta que a comunidade tem um papel importante na 

construção da autonomia da escola pública, porque essa ocorrerá na medida em que a 

escola esteja a serviço dos interesses autênticos da população. 

Complementando essa idéia, Estevão (2003) afirma que a participação dos pais nas 

escolas não deve ser encarada como sendo debilidade, último recurso quando as coisas 

não andam bem (mau comportamento ou notas baixas), ou como necessária apenas nos 

eventos festivos promovidos pela escolas. A interação deve ser encarada como sendo 

uma possibilidade de enriquecimento mútuo e de ampliação do espaço democrático na 

escola. 

A criança cuja família participa de forma mais direta no cotidiano escolar, 

apresenta um desempenho superior em relação a que os pais estão ausentes do seu 
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processo educacional. Ao conversarem com o filho sobre o que acontece na escola, 

cobrarem dele e ajudarem a fazer o dever de casa, falarem para não faltar à escola, tirar 

boas notas e ter hábitos de leitura, os pais estarão contribuindo para a obtenção de notas 

mais altas. Além disso, reduz a evasão escolar e a depredação da escola. 

A educadora e assistente social Estela Scandola lembra que os colégios com os 

melhores índices de aprendizagem do país estão abertos para a comunidade. Para ela, o 

envolvimento dos pais deve ser intenso. Nada de visitar o colégio somente quando o 

filho está mal em algumas disciplinas ou ―ajudar‖ a escola de vez em quando. Pais e 

mães devem participar ativamente das decisões, da organização, do planejamento e até 

das atividades culturais. 

A psicóloga e psicopedagoga Eliane Pisani concorda que a presença dos pais na 

vida escolar dos filhos é mesmo fundamental. Ela diz que sozinha a criança não vai 

fazer tudo o que a escola pede ou necessita. Autora do livro ―Pais Educativos‖, afirma 

ainda que a família sempre deve procurar saber o que o estudante aprende em sala de 

aula, para poder estimular o filho a fazer uma atividade complementar: ler um bom 

livro, assistir a um filme sobre o assunto... É uma forma de complementar a atividade. 

Mas adverte que vale estimular, acompanhar, mas os pais nunca devem fazer qualquer 

lição de casa no lugar da criança. Além de impedir que o filho aprenda, a atitude 

contribui para fazer com que o estudante cresça totalmente dependente. 

Apesar de cumprirem funções diferentes no processo educativo da crianças à 

escola e responsável e dividem a responsabilidade de formar cidadãos conscientes e 

capazes. Entretanto, muitos pais, seja pelas longas jornadas de trabalho ou por 

negligência, acabam depositando nas instituições de ensino toda a função de educar.  

Especialistas afirmam que a ausência do acompanhamento familiar de qualidade gera 

lacunas na educação que podem potencializar problemas psicológicos e no aprendizado. 

Segundo Paulo Pires, professor adjunto da faculdade de Educação da 

Universidade Federal Fluminense(UFF), a presença ativa e atenciosa de pais em 

reuniões e atividades escolares é reconhecida como uma ação de extrema importância 

por promover o contato direto dos responsáveis com o ambiente escolar, educadores e 

com a metodologia de trabalho que está sendo desenvolvida. Para os pais que, por 

vezes, não podem comparecer a tais encontros, Paulo Pires sugere o acompanhamento 

virtual. ―Hoje, vivemos o mundo da imagem. As escolas estão sempre colocando o que 

estão fazendo em sites e redes sociais. Os pais também podem acompanhar o trabalho 

da escola por essa trajetória‖, afirma. 
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Escolas também podem valorizar e incentivar a participação dos pais no 

processo educativo de crianças. Para aquelas que desenvolvem uma pedagogia 

tradicional, Paulo Pires sugere que o envolvimento dos responsáveis seja introduzido 

em aulas pensadas para fora da escola e planejadas com antecedência para que os pais 

se programem. 

Diversos educadores brasileiros também defendem que a família faça um 

acompanhamento da escola, verifique se seus objetivos estão sendo devidamente 

alcançados. 

Todavia, essa atuação dos pais ainda é muito pequena. Pesquisas realizadas pelo 

Ministério da Educação apontam que uma pequena parcela (13%) das escolas públicas 

do país mantém um relacionamento próximo com a família. Por outro lado, 43,75 dos 

pais entrevistados acreditam que, se fossem promovidos mais encontros e palestras 

interessantes, haveria uma maior integração com a escola. 

Por que, então, pais e professores ainda não conseguem se entender? A maior 

parte dos professores atribui aos pais a culpa pelos problemas de indisciplina 

apresentados pelos alunos e apontam como fatores geradores do problema o novo 

modelo de família, onde os adultos permanecem pouco tempo em casa, ou também 

aquele que apresenta uma organização familiar diferente do padrão tradicional. 

O que fazer? A escola precisa aproveitar todas as oportunidades de contato com 

os pais para passar a eles informações sobre os seus objetivos, recursos, problemas e 

sobre as questões pedagógicas a ser desenvolvidas com as crianças no ambiente escolar. 

Somente deste modo eles irão sentir-se comprometidos com a melhoria da qualidade 

escolar. Se a instituição não informar a família sobre o trabalho escolar, dificulta o 

diálogo, os pais cobram o que não deveria ser cobrado ou ficam desmotivados e não 

participam. Então, a escola precisa deixar claros os seus objetivos e dinâmicas.  

Segundo Márcia Argenti Perez (USP – 2003). É necessário discutir o avanço na procura 

das melhores oportunidades de promover encontros positivos entre pais e professores. 

Para que tal aconteça, alguns conceitos precisam ser revistos: 

- Aceitar a organização da família atual e não idealizar o modelo do passado como o 

correto. 

- Ter claro que os responsáveis pelos alunos têm o direito de opinar, fazer sugestões e 

participar de decisões sobre questões administrativas e pedagógicas da escola. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 200 

- Planejar muito bem suas reuniões, pois elas não podem ser vistas apenas como para 

prestação de contas e fazer queixas dos alunos. É necessário ter objetivos bem 

definidos, conhecer as famílias e a comunidade onde a escola está inserida. 

- Refletir sobre possíveis preconceitos e discriminações existentes na escola. Não é 

necessariamente o grau de instrução dos pais ou outros problemas familiares que irão 

motivar o aluno a estudar, mas sim o interesse dos pais em que eles estudem. Reflita 

sobre o fato de que muitos pais podem sentir vergonha ou medo de trocar ideias e 

conversar com os educadores por terem tido um histórico de exclusão e fracasso escolar 

no passado. 

- Não partir do princípio de que a família precisa ser ajudada pela escola e sim de que a 

escola precisa dela. 

- Todo diretor tem que dar conta da participação familiar e para isso a sua gestão não 

pode ser autoritária. 

Leve em conta o que querem os professores e os pais. Quanto a este aspecto, 

Paro (2003) afirma que o diretor não estará perdendo o poder, mas dividindo suas 

responsabilidades, o que acabará fortalecendo o poder da escola.  

- Visitar a escola do filho sempre que puder. 

 - Observar se as crianças estão felizes e cuidadas no recreio, na hora da entrada e da 

saída. 

- Observar a limpeza e a conservação das salas e demais dependências da escola. 

 - Conversar com os responsáveis pelos colegas de seu filho ou filha sobre o que 

observou. 

- Conversar com os professores. 

- Perguntar como seu filho está nos estudos. 

- Pedir orientação, caso o filho esteja com alguma dificuldade na escola.  

- Procurar saber o que podem fazer para ajudar, conversando também com a direção e as 

outras pessoas da escola. 

- Ler bilhetes e avisos que a escola mandar e responder quando necessário. 

 - Comparecer às reuniões da escola e dar sua opinião. 

 

 4 CONCLUSÃO  

Este trabalho é resultado de pesquisa essencialmente bibliográfica sobre a 

importância da família no processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança; 

inúmeros autores abordam essa questão como uma atividade crítica e permanente com a 
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possibilidade de rever e elaborar uma prática educativa na construção do conhecimento 

e na formação do educando.  

Na educação, a escola sempre teve um papel fundamental, e hoje além de 

ensinar para a cidadania e para o trabalho, tem também a responsabilidade de passar os 

valores fundamentais para a vida do individuo, sendo que esse papel deveria ser uma 

iniciativa da família que muitas vezes não estão integrados na aprendizagem e formação 

de seus filhos, o apoio da família aos trabalhos desenvolvidos com os alunos seria um 

aliado importante para o bom êxito na construção do saber. Assim compreende-se que o 

dialogo entre a escola e a família seja capaz de possibilitar a troca de ideias entre as 

mesmas; em nenhuma instancia compete a escola julgar como certa ou errada a 

educação que cada família oferece; o objetivo da escola é oportunizar e abrir espaços 

para que valores sejam adquiridos e trabalhar o respeito e as diferenças expressas pela 

família, proporcionando e garantindo a integridade básica do aluno e da família. 

A partir dessas reflexões, pode-se dizer que as escolas precisam tomar iniciativas 

que atraiam os pais para dentro da escola. Pode-se começar por atividades simples e 

interessantes, como a citada pela diretora Lúcia Maria de Carvalho, e partir daí para 

outros assuntos mais significativos e relevantes. Tais iniciativas fazem com que a 

relação escola - família aumente e traga benefícios para todas as partes interessadas. 

Deve-se levar em conta que a participação dos pais é imprescindível e só é possível 

porque há um modo de agir e de pensar favorável a tal participação por parte das 

pessoas que atuam no espaço escolar, pois a postura dessas pessoas pode dificultar / 

impedir ou facilitar / incentivar a participação dos mesmos na escola. 

Assim, a escola necessita acostumar-se a programar atividades que aproximem 

cada vez mais os pais da escola e venham a reforçar o trabalho dos Círculos de Pais e 

Mestres e dos Conselhos Escolares. Desde atividades mais simples como participar de 

oficinas de artesanato, culinária, jogos de futebol, auxílio na organização e montagem 

de festinhas ou peças teatrais, por exemplo, até reuniões para discutir dificuldades ou 

problemas que a escola esteja enfrentando, contribuindo com ideias e atitudes a serem 

tomadas. À medida que participa e vê seu trabalho valorizado, o pai ou a mãe vão se 

entusiasmando a colaborar com a escola. É preciso começar com atividades menores, 

mesmo com poucos participantes, para ir conquistando a confiança dos pais e 

aumentando cada vez mais o número e a variedade de atividades, atraindo um público 

sempre maior. Principalmente, é importante não desanimar com os percalços que 
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certamente surgirão no início, pensando sempre que é apenas o começo de algo que irá 

se tornar um grande sucesso. 

Conclui-se então que a relação escola-família cria compromissos, tece redes de 

inter-relações, reproduz laços éticos dando novos significados e abrindo horizontes para 

uma formação de prática pedagógica.  
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RESUMO 

Trata-se de dados parciais de um trabalho que visa entender a motivação de candidatos inscritos ao 

Vestibular da Unemat: Concurso Vestibular Específico (Edital n. 002/2012 – COVEST) + CFO PM e 

BM 2013 (Edital n.001 – DGP/PMMT e Edital n.001 – DEIP/CBMMT) e que não compareceram para 

realizar a prova. Dos 4742 de candidatos inscritos, foram consideradas ausentes 869 pessoas, 

totalizando 18,30%. Para amostragem foram efetivadas 340 ligações telefônicas para candidatos dos 

diferentes cursos oferecidos neste certame, ou seja, 39,12% do total, onde foi perguntado qual o 

motivo que o levou a não comparecer para realizar a prova. Foi explicado que os dados seriam 

utilizados apenas para pesquisas. Os principais motivos alegados, pelos candidatos, para a ausência 

foram: Perdeu a data: 74 candidatos (22%) estavam trabalhando: 67 candidatos (20%), viajando: 58 

candidatos (17%), perdeu o horário: 43 candidatos (13%), motivos de saúde: 34 candidatos (10%), 

desistência: 24 candidatos (7%), outros motivos: 21 candidatos (6%), mora em cidade diferente da 

escolhida como polo de prova: 19 candidatos (5%). Esses dados são significativos para subsidiar uma 

política pública que vise minimizar esse número, pois certamente há um interesse em cursar o ensino 

superior, se inscreveram, e motivos outros os levam a não realizar a prova. Os dados coletados nos 

permitem concluir como: Insegurança? Falta de oportunidade? 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca compreender a motivação dos candidatos que se inscreveram 

para o Concurso Vestibular Específico + CFO PM e BM 2013 da Universidade do Estado de 

Mato Grosso e as possíveis razões que os levaram ao não comparecimento no dia da 

realização da prova, entretanto ainda são análises preliminares. 

Dentre os 4.742 candidatos inscritos, 869 não realizaram o certame, destes, foram 

contatados por meio de ligações telefônicas 340 candidatos de diversos cursos oferecidos, aos 

quais foi perguntado o motivo pelo qual o candidato não compareceu para a realização da 

prova. 

A análise busca fornecer subsídios consideráveis para ser utilizada como uma 

ferramenta de políticas públicas que vise minimizar o número de candidatos ausentes na 

realização das provas, pois esta ausência além de prejuízos financeiros à universidade traz 

também ao candidato, que esforça rumo à conquista de um curso universitário que lhe abrirá 

possibilidades profissionais mais satisfatórias. Identificar as possíveis causas de ausência, 

sejam elas voluntárias ou não, será um rico instrumento na busca de melhorias para ingresso 

no ensino superior. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Em um mundo altamente competitivo, a conclusão de um curso superior representa 

cada vez mais, o mínimo necessário para obter-se uma chance de competir no mercado de 

trabalho, conseguir emprego inicial e garantir um padrão básico de vida. Hoje é necessário um 

nível muito mais elevado de escolaridade para se conseguir um emprego melhor remunerado, 

criando assim, novas oportunidades de vida. 

O vestibular constitui-se um fenômeno que gera bastante expectativa e mobilização 

das famílias que aspiram pela aprovação e acesso de seus filhos a universidade, uma vez que 

possui um significado positivo no mercado de trabalho. 

No Brasil, o processo de acesso ao ensino superior através do vestibular foi 

introduzido na legislação educacional mediante o Decreto nº 8.659, de 05/04/1911. 

Inicialmente, tratava-se de uma mera formalidade aos poucos habilitados a uma vaga na 

instituição universitária. 
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Até a década de 1950, conforme (CUNHA, 1989), a procura pela universidade era 

reduzida a alguns poucos indivíduos. Aqueles que pertenciam a classe média que pretendiam 

ascender socialmente, tentavam mediante a reprodução ou acumulação do pequeno capital. 

Em Estudo realizado por Andrade & Dachs (2007) em que analisaram os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -PNAD-2003 onde foi tido como adequado 

para faixa etária de 18 a 24 anos estar cursando Ensino Superior, para brancos na faixa de 

mais de cinco salários mínimos per capita de renda domiciliar, a porcentagem de jovens que 

alcançam este nível de ensino é de aproximadamente 73% e entre os não-brancos, de 55%. Já 

na faixa de até meio salário, as porcentagens são de 2,2% para brancos e 0,5% para não-

brancos. 

No mesmo estudo, apenas 1% dos jovens de rendas per capita de até meio salário 

mínimo chegaram ao ensino superior, enquanto na faixa de mais de cinco salários mínimos 

esta porcentagem chega a 71%.  

Finalmente se pode observar que pessoas das faixas de menor renda têm pouco acesso 

ao ensino superior em geral, mas quando esse acesso ocorre, ele se dá mais frequentemente no 

ensino superior público do que no privado. Essa análise para os dois grupos de 

estabelecimentos torna-se muito relevante no país diante da recente expansão das matrículas 

em estabelecimentos de terceiro grau, principalmente no setor privado (ANDRADE, apud 

ANDRADE & DACHS, 2007). 

Para BENEDICTO (1997:41), as instituições de ensino são, na realidade, as grandes 

responsáveis pelo progresso e desenvolvimento das civilizações. É um lugar que promove a 

criatividade e a descoberta. Deve ser um centro produtor e inovador de conhecimento, não 

apenas para o consumo, mas para a reciclagem, de tal forma que conhecimento gere 

conhecimento, pois, as atividades de pesquisa são os componentes principais da renovação 

científico e tecnológica da humanidade. 

Buscou-se a contabilidade, para quantificar os gastos da instituição nas atividades 

necessárias à realização dos concursos vestibulares. 

Nesse sentido BRIMSON (1996:41) afirma que: 

A contabilidade por atividades é uma ferramenta poderosa para administrar a 

operação complexa de um negócio através da avaliação detalhada de suas 

atividades. A contabilidade por atividades atribui dados de custo e 

desempenho às atividades. O custo e desempenho das atividades fornecem à 

administração as informações necessárias para determinar um custo de 

produto correto, melhorar o processo do negócio, eliminar desperdícios 

(atividades que não agregam valor), identificar os geradores de custo, 

planejar as operações e estabelecer as estratégias do negócio. 
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De acordo com Silva, Morgan e Costa (2004), a determinação de custos em uma 

instituição de ensino, por meio da contabilidade de custos é complexa, pois, é necessário que 

os custos sejam alocados. Isto ocorre por que muitas unidades das universidades, tanto 

acadêmicas quanto administrativas e de prestação de serviço possuem custos em comuns, ou 

seja, são unidades com multiprodutos, formadas a partir de insumos comuns. 

Na apuração do custo, pressupõe-se a definição de um objeto de custo. Neste sentido, 

Hansen e Mowen (2003) definem o objeto de custo como qualquer item, como produtos, 

serviços e departamentos, em que os custos podem ser mensurados e atribuídos. No caso das 

Instituições de Ensino Superior, o custo do ensino pode ser considerado como um tipo de 

objeto de custo. 

Dessa forma, esse material serviu de base para analisar os aspectos pedagógicos e 

financeiros correlacionados com a ausência dos candidatos nos concursos vestibulares, 

especificamente no Concurso Vestibular Específico 2012/2 + CFO/PM/BM. 

 

METODOLOGIA  

 

Utilizou-se como metodologia do presente estudo a pesquisa qualitativa, realizada 

por meio de levantamento em artigos científicos, livros relacionados a temática com o intuito 

de subsidiar a análise dos dados fornecidos pela Assessoria de Gestão de Concursos e 

Vestibulares – COVEST da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, a respeito 

do Concurso Vestibular Específico 2012/2 + CFO PMMT e BMMT 2013. 

A partir da relação dos candidatos ausentes, obtida junto à COVEST, foram 

realizadas 340 (39%) entrevistas por telefone, onde foi informado que os dados seriam  

utilizados somente para pesquisa. O entrevistado teve a possibilidade de discorrer sobre o 

motivo que o levou a não comparecer no dia de realização da prova. 

 
AMOSTRAGEM DE PESQUISADOS 

 
Gráfico 01. Total de ligações realizadas: 340. Em percentagem 
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O estudo iniciou-se primeiramente buscando junto a diversas fontes bibliográficas 

como publicações em livros, revistas, teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos 

científicos, um referencial teórico que foi fundamental e serviu de base para a realização das 

demais etapas da pesquisa. 

Para Severino:  
 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos  impressos, 

como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou  de categorias teóricas 

já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos 

tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a 

partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos 

textos (2007, p. 122). 

 

Na pesquisa buscou-se identificar os motivos que levaram os candidatos a ausentar-

se, bem como, conhecer o perfil socioeconômico, educacional e étnico racial respondido no 

questionário no ato da inscrição. 

Godoy (1995, p.21) a respeito dos estudos denominados qualitativos traz:  
 

Algumas características básicas identificam os estudos denominados 

―qualitativos‖. Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 

analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai 

buscando ―captar‖ o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas 

nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários 

tipos de dados são coletados e analisados para que se compreenda a 

dinâmica do fenômeno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na pesquisa serão analisados em duas perspectivas: a 

pedagógica, onde foram analisados os motivos do não comparecimento do candidato na prova 

e o perfil socioeconômico, e a financeira onde foram analisados os custos dispendidos com 

essas ausências. 

 

Análise na Perspectiva Pedagógica 

Dentre o total de 869 ausentes, foram realizadas ligações telefônicas para 340 

candidatos, com intuito de saber o motivo do não comparecimento dos mesmos para 

realização das provas, tendo como principais motivos apontados: perda da data: 74 candidatos 

(22%), estavam trabalhando: 67 candidatos (20%), viajando: 58 candidatos (17%), perda do 

horário: 43 candidatos (13%), motivos de saúde: 34 candidatos (10%), desistência: 24 
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candidatos (7%), outros motivos: 21 candidatos (6%), mora em cidade diferente da escolhida 

como polo de prova: 19 candidatos (5%). 

 

 

Gráfico 02. Motivos da ausência no dia da prova, em percentagem. 

 

A segunda maior justificativa de não comparecimento para realização da prova foi o 

fato do candidato estar trabalhando (20%), possivelmente por desconhecimento do abono de 

sua falta quando estiver realizando exame vestibular conforme o art. 473 da Consolidação das 

Leis do Trabalho ―o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do 

salário:‖ (...) inciso VII ―nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de 

exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.‖ (BRASIL, Decreto 

Lei nº 5452, de 01 de Maio de 1943, 1943).  

Outra possível razão do não comparecimento pelo motivo de trabalho pode ser o temor 

da perda do emprego, mesmo tendo conhecimento do respaldo legal devido à necessidade de 

se manter no mesmo.  

Essa análise pode estar relacionada aos estudos realizados por Silva,  et al (2010) que 

tratam sobre a evasão em cursos pré vestibulares onde  ficou evidente que, se o estudante 

precisar optar entre continuar com os estudos ou com o emprego, o segundo pesará muito 

mais na sua decisão final, em outro estudo desenvolvido por  Meksenas (1988, p.109) sobre a 

evasão escolar em cursos noturnos, apontou que a evasão ocorre pelo fato de os alunos serem 

obrigados a trabalhar para o sustento próprio e da família.  

Outro fator apontado para o não comparecimento é em relação à cidade de origem 

dos candidatos, 510 (59%) residem em cidade que não é polo de prova do vestibular e 359 

candidatos (41%) residem na cidade polo de prova. 

Ao analisarmos os candidatos ausentes, cuja motivação foram: desistência 7%, 

perdeu a data 22%, perdeu horário 13% e viagem 17%, que somam o maior percentual, 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 209 

podemos deduzir, que todos, de uma ou outra forma, desistiram do vestibular, não agendando 

a data ou o horário. Para aprofundar essa análise, faz-se necessário buscar as reais causas 

dessa desistência, podemos inferir como: não se sentia preparado, mesmo que fosse aprovado 

não teria condições de cursar a faculdade, etc., dessa forma, essa análise fica incompleta. 

Em relação aos que apontaram como a motivação da ausência ser questão de saúde, 

10% dos ausentes e 0,67% do total de inscritos. Esse é talvez um dos motivos que não há 

como buscar solução possível, pois não há política pública que dê conta de resolver problemas 

imprevisíveis de saúde. Se considerarmos esse percentual em relação ao total de inscritos, 

pode-se ponderar que é um número bastante insignificante, ou seja, dentre 4742 candidatos 

inscritos, apenas 32 pessoas tiveram problemas de saúde.  Os concursos públicos já previnem 

sobre essa situação em edital, conforme abaixo transcrito: 

Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, cãibras, 

contusões, gravidez, etc.), bem como qualquer outra condição que 

impossibilite o candidato de submeter-se aos testes ou diminua sua 

capacidade física e/ou orgânica, não serão levados em consideração e, 

portanto, nenhum tratamento diferenciado será concedido. (Edital n.001 – 

DGP/PMMT). 

 

 
Gráfico 03. Mora em cidade polo que prova? Em percentagem. 

 

Para os 5% dos candidatos que justificaram a ausência afirmando que moram em 

localidade onde as provas não são realizadas, é possível resolver essa questão de uma forma 

bastante simples, apenas ampliando  os locais de aplicação de provas. Esse inclusive é um dos 

argumentos usados pela gestão da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat-E para a 

adesão ao SISU – Sistema de Seleção Unificada -, as provas do ENEM são aplicadas em mais 

do que o dobro das cidades onde são realizadas as provas dos vestibulares da Unemat. 

 

Perfil dos candidatos ausentes 
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Nesta seção apresenta-se o perfil dos candidatos ausentes de acordo com os dados 

obtidos nas respostas do questionário socioeconômico, educacional e étnico racial preenchido 

no ato da inscrição. 

Descrevem-se aqui os principais resultados encontrados que compõem as 

características pessoais dos candidatos ausentes, abrangendo: sexo, estado civil, idade, cor ou 

raça, renda familiar, grau de escolaridade dos pais. 

A partir dos dados analisados, foi possível traçar um perfil dos candidatos ausentes: 

temos que dos 869 candidatos ausentes, 637 (73%) são do sexo masculino e 232 (27%) são do 

sexo feminino, a maioria estava na faixa etária de 22 a 24 anos (38%). 

Seguindo os conceitos adotados pelo IBGE, 430 (49%) dos candidatos ausentes 

classificaram sua cor ou raça como pardo/mulato, 274 (32%) classificaram como branco, 129 

(15%) como negro, 34 (4%) como amarelo e 02 como indígena. 

 

 
Gráfico 04. Candidatos ausentes. Como o candidato se considera, em percentagem. 

 

Analisando o gráfico 04 quanto a cor ou raça, observa-se que a maioria (51%) dos 

candidatos inscritos se declararam quanto a sua cor ou raça como pardo/mulato, bem como, a 

maioria (49%) dos candidatos que se ausentaram também se declaram como tal. 

 

 

Gráfico 05. Candidatos inscritos. Como o candidato se considera, em percentagem. 
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Em relação ao estado civil, sua maioria eram solteiros (86%), tanto o pai como a 

mãe, possuíam baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto).  

 

 
Gráfico 06. Qual o nível de instrução do pai, em percentagem. 

 

 
Gráfico 07. Qual o nível de instrução da mãe, em percentagem. 
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Gráfico 08. Renda mensal da família, em percentagem. 

 

É considerada família de baixa renda, conforme o Decreto nº 6.135 de 26 de junho de 

2007 (BRASIL, Decreto Lei nº 6.135, de 06 de Junho de 2007) que dispõe sobre o Cadastro 

Único para programas sociais do governo Federal em seu Artigo 4º, inciso II: ―famìlia de 

baixa renda‖: (...) alìnea ―b‖ a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos. 

Partindo dessa classificação, observa-se que 604 candidatos ausentes (69%) são de baixa 

renda. 

 

 
Gráfico 09. Se exerce atividade remunerada, em percentagem. 

 

Visualizando o gráfico 09 percebe-se que a maior parte dos candidatos ausentes 

(42%) exercia atividade remunerada em tempo integral, 18% em tempo parcial e 31% não 

exercia nenhuma atividade remunerada. 
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Vale ressaltar que  existe uma  relação entre os dados sócio econômicos  deste grupo 

com  outros estudos  que mostram  que estes dados, combinados,  podem afetar a permanência 

dos mesmos no ensino superior , podendo inclusive contribuir na compreensão destes  

gráficos 

Além disso, 678 ausentes (78%) cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e 

com relação à experiência, 252 (29%) prestaram vestibular uma vez. 

 

 
Gráfico 10. Como o candidato fez seus estudos do Ensino Médio, em percentagem. 

 

Dos ausentes, a maioria (62,5%) nunca prestou vestibular, 22,5% prestou uma vez, 

7,5% duas vezes, 5,0% três vezes e apenas 2,5% quatro vezes ou mais. 

 

 
Gráfico 11. Quantas vezes prestou vestibular, em percentagem. 

 

Análise na Perspectiva Financeira 
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Dos 4.742 candidatos inscritos no certame, 869 (18,30%) não compareceram, destes 

402 (46,26 %) eram candidatos isentos do valor da taxa de inscrição e 467 (53,74%) foram 

candidatos pagantes.  

 
Gráfico 12. Total de Isentos e Pagantes 

 

 Dos inscritos, 3.282 (69,21%) candidatos foram pagantes, destes se ausentaram na 

prova 467 (14,22%), os isentos foram no total 1.460 (30,78%) candidatos, destes se 

ausentaram 402 (27,53 %), sendo o percentual de faltosos isentos quase duas vezes maiores 

do que faltosos pagantes, o que sugere que a ausência esteja associada a uma condição 

socioeconômica desfavorável. 

Analisando os custos dispendidos aos 869 candidatos ausentes, sendo alocados 30 

candidatos por sala nota-se que seriam 29 salas vazias em 03 estabelecimentos de aplicação 

de prova. 

Para 03 estabelecimentos são alocados aproximadamente: 06 coordenadores de 

estabelecimento, 58 fiscais de sala, 12 fiscais de corredor, 12 auxiliares de limpeza e 03 

porteiros.  

 

Tabela 1 - Total de gastos com pessoa física 

FUNÇÃO VALOR QUANTITATIVO TOTAL 

Coordenador de Estabelecimento 450,00 6 2700,00 

Fiscal de Sala 170,00 58 9860,00 

Fiscal de Corredor 170,00 12 2040,00 

Auxiliar de Limpeza 150,00 12 1800,00 

Porteiro 150,00 3 450,00 

GASTOS COM PESSOA FÍSICA 16850,00 

Fonte: COVEST/UNEMAT 
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No que refere aos valores investidos na impressão de provas são aproximadamente 38 

laudas do caderno de provas para cada candidato, totalizando 33.022 impressões, sendo cada 

uma 0,10 centavos, referindo-se a um valor de R$ 3.302,00 investidos. 

 

Tabela 2. Total de gastos com impressão de prova 

TOTAL DE IMPRESSÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

33.022 0,10 3.302,00 

Fonte: COVEST/UNEMAT 

 

Quanto ao papel são utilizados 20 folhas do caderno de provas para cada candidato, 

sendo para o total de ausentes 17.380 folhas, aproximadamente 35 resmas, cada uma com o 

valor de R$ 9,00, totalizam R$ 315,00. 

 

Tabela 3. Total de gastos com papel 

TOTAL DE PAPEL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

17.380 aproximadamente 35 resmas 9,00 315,00 

Fonte: COVEST/UNEMAT 

 

Quanto ao serviço de Pessoa Jurídica - Tecnologia da Informação (TI), o valor 

correspondente a cada candidato é R$ 8,50, totalizando R$ 7.386,50 investidos. 

 

Tabela 4. Total de gastos com pessoa jurídica 

TOTAL DE CANDIDATOS 

AUSENTES 

VALOR POR 

CANDIDATO 
VALOR TOTAL 

869 8,50 7.386,50 

Fonte: COVEST/UNEMAT 

 

O total aproximado investido para o atendimento dos candidatos ausentes são R$ 

27.853,50. 

 

Tabela 5. Total de gastos gerais 

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

Pessoa Física 16.850,00 

Impressão de Prova 3.302,00 
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Papel 315,00 

Pessoa Jurídica 7.386,50 

TOTAL GERAL 27.853,50 

Fonte: COVEST/UNEMAT 

 

A ausência de candidatos no dia de realização da prova é um fenômeno indesejável 

para a instituição, pois gera desperdício do dinheiro público.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo realizado demonstrou que o maior índice de ausência é pelo motivo de ter 

perdido a data de realização da prova, tendo como segundo motivo, estarem trabalhando. 

Sugere que a ausência dos candidatos está relacionada a condições socioeconômicas 

desfavoráveis, uma vez que, 69% dos candidatos eram de renda baixa, 49% dos candidatos se 

declararam como pardo/mulato, 78% cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e 

60% exercem atividade remunerada, e ainda que, tanto o pai como a mãe, possuíam baixa 

escolaridade.  

Quanto a perspectiva financeira, foi observado que 46% dos candidatos ausentes 

eram isentos do valor da taxa de inscrição, sendo que, analisando proporcionalmente os 

pagantes (14%) e os isentos (27%) ausentes, o percentual de faltosos isentos foi quase duas 

vezes maior. Observa-se o alto custo investido nesses candidatos, valores estes que poderiam 

ser destinados para outros setores da universidade. 

No nosso trabalho, constatamos que o estudo não se encerra, mas evidencia a 

necessidade de sua continuidade, portanto, para o melhor diagnóstico sobre as causas da 

ausência, torna-se necessário a realização de estudos mais abrangentes, ampliando o número 

de concursos vestibulares analisados.  

Por fim, como se trata da primeira pesquisa e pelo fato desse trabalho ser um estudo 

pontual, fica evidente a necessidade de se ampliar as pesquisas referentes à temática 

relacionada às ausências dos candidatos em concursos vestibulares, pressupondo novos 

estudos, a fim de se obter uma base de dados mais ampla e consistente, para subsidiar o 

planejamento e a execução de medidas que reduzam as ausências trazendo benefícios tanto 

para o candidato podendo lograr o ingresso no ensino superior quanto benefício financeiro 

para universidade que não terá gastos desnecessários investidos em candidatos que se 

ausentam. 
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GT 2: Ensino Aprendizagem de Matemática 

 

Este GT tem como objetivo reunir pesquisadores, professores e estudos no intuito de discutir 

as percepções sobre o ensino e a aprendizagem na matemática e as práticas pedagógicas em 

distintos ambientes de ensino. 

 

Coordenadores: 

Marinez Cargnin-Stieler-UNEMAT 

Eugênio Carlos Stieler-UNEMAT 

Miriam Paresí-SEMEC-Campo Novo dos Parecis/Aldeia do Bacaval 
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A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA 
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Resumo  

 

O jogo tem uma função muito relevante no desenvolvimento e aprendizado dos alunos, 

principalmente, dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por meio deles é possível trabalhar, tanto as 

habilidades motoras, quanto as cognitivas, o que ajudará na formação integral da criança, facilitando o 

processo de ensino e aprendizagem. Com este estudo, temos o objetivo de aprofundar o conhecimento 

sobre a utilização dos jogos, de forma mais específica, na disciplina de Matemática. Desta forma, 

objetivamos observar e analisar as ações e reações dos alunos em situações de jogos, com o intuito de 

perceber o seu (des)interesse e (in)satisfação ao desenvolver os conteúdos de matemática.  Tentaremos 

ainda, perceber se esta forma de trabalhar a Matemática desperta o interesse dos alunos pelos seus 

conteúdos e os incentiva a trabalhar em conjunto. O projeto ainda está em andamento, inicialmente, 

buscando fazer a sua fundamentação teórica. Confeccionaremos, em seguida, o jogo de trilha com a 

elaboração de poemas-problemas-matemáticos, envolvendo as quatro adições. Este jogo será levado 

para a sala de aula do terceiro ano do Ensino Fundamental, para que os alunos possam brincar e ao 

mesmo tempo, interpretar as questões que o jogo abordará, acontecendo assim, a oportunidade de 

exercitar o raciocínio lógico-matemático. O jogo que será desenvolvido é a trilha matemática, onde 

para poder avançar as casas, eles terão que solucionar pequenos problemas, que encontrarão 

distribuídos pelo percurso. Como este projeto ainda está em desenvolvimento, os resultados esperados 

ainda não estão evidenciados, entretanto, esperamos que os alunos interajam entre si e busquem 

solucionar os problemas colocados pelo jogo, de forma que eles não vejam isso como uma obrigação, 

e sim, como uma diversão, o que fará com que eles adquiram um conhecimento que os auxiliará no 

decorrer das aulas de Matemática. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Jogos Pedagógicos. Matemática. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com este estudo, temos o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a utilização 

dos jogos, de forma mais específica, na disciplina de Matemática. Desta forma, objetivamos 

observar e analisar as ações e reações dos alunos em situações de jogos, com o intuito de 

perceber o seu (des)interesse, (in)satisfação e envolvimento ao desenvolver os conteúdos de 

matemática. Visto que é muito comum observarmos a perda do interesse de alguns alunos 

pela disciplina nas séries seguintes. 

Tentaremos assim, fazer com que esses alunos não se desinteressem das aulas de 

matemática, por acharem estas aulas muito chatas e complicadas, sobretudo, quando é 

trabalhado apenas o conteúdo sugerido nos livros didáticos, o que acaba se tornando algo 

cansativo e desgastante, tanto para os alunos como para o professor. Porém, é possível 

percebermos que mesmo com esse ―cansaço‖ dos professores em trabalhar apenas com o 

conteúdo didático encontrado nos livros, muitos professores ainda tem insegurança em 

trabalhar com atividades lúdicas em sala de aula, seja por receio, por pensarem que esse tipo 

de atividade foge do contexto de aprendizagem, ou por verem esse meio apenas como 

diversão para os alunos, levando a sala a uma ―desordem‖, sem ter uma finalidade relacionada 

com a aprendizagem sobre o conteúdo estudado. 

 

Quanto à utilização dos jogos, é necessário se estabelecer objetivos, ou seja, 

não os adotando para simplesmente ―passar o tempo‖, obter diversão ou 

como forma de recompensa posterior às atividades desenvolvidas, mas, 

sobretudo, definir uma metodologia de uso na educação. (PADOVAN, 2013, 

p.2). 

  

Objetivamos ainda, perceber se esta forma de trabalhar a Matemática desperta o 

interesse dos alunos pelos seus conteúdos e os incentiva a trabalhar em conjunto. Fazendo 

com que desde cedo, eles comecem a perceber a importância do trabalho em equipe, onde 

acompanharão o desenvolvimento dos colegas que estarão jogando juntamente no grupo, e 

podendo assim, formar opiniões e tirar conclusões a respeito da atividade. 
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2 O JOGO COMO AUXÍLIO NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

Vários estudiosos se aventuraram pelos percursos dos jogos, alguns debatem 

aspectos já apresentados outros acrescentam novos pontos de vista, mas todos marcham para 

as mesmas funções e resultados dessa ferramenta pedagógica. Ter acesso a esse material já 

elaborado dá ao professor a condição de avançar em sua atuação, provocando mudanças no 

modo de como o ensino da matemática é vista por muitos. Pretendemos aqui apresentar o jogo 

como um recurso eficiente e indissociável para esse ensino, pois este possibilita a 

aprendizagem de maneira descomplicada, ampliando as condições de aprendizagem 

independente do ganhar ou perder, reforçando as regras e socialização entre o grupo. 

 
Além disso, o trabalho com jogos é um dos recursos que favorece o 

desenvolvimento da linguagem, diferentes processos de raciocínio e de 

interação entre os alunos, uma vez que durante um jogo cada jogador tem a 

possibilidade de acompanhar o trabalho de todos os outros, defender pontos 

de vista e aprender a ser crítico e confiante em si mesmo [...] (SMOLE, 

DINIZ & CÂNDIDO, 2007, p.11). 

 

Segundo Borin, J. apud STAREPRAVO (2009): 

 
[...] a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade de 

diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a 

Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação 

de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, 

notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, 

apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente 

a seus processos de aprendizagem. (p.11). 

 

Quando falamos em aulas de matemática logo vem à recordação de que, na maioria 

das vezes, as aulas são desagradáveis, improdutivas e literalmente indesejadas. O conteúdo 

em si é diferente, exigindo uma concentração e dedicação extra, fugindo da rotina costumeira 

e desejada pela maioria. 

Um instrumento que auxilia a aprendizagem e descaracteriza o preconceito com a 

disciplina é o jogo, pois este desenvolve no aluno uma concepção diferente de ver as aulas de 

matemática, tirando aquela velha expressão de que essas aulas são chatas e sem importância. 

As atividades lúdicas levam os alunos a perceberem o quão ―divertido‖ e proveitoso podem 

ser essas aulas, fazendo com que os alunos melhorem o seu desenvolvimento, atuação e 
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entendimento sobre a matéria, criando uma nova concepção a respeito desta. O jogo também 

tem como função desenvolver certas habilidades que ajudam no desenvolvimento do 

raciocínio lógico. 

 
O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e 

orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, 

análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de 

decisão, argumentação e organização, que estão estreitamente relacionadas 

ao chamado raciocínio lógico (SMOLE, DINIZ & CÂNDIDO, 2007, p.11). 

 

Quando o professor planeja a aula explorando o jogo como auxílio, esta deixa de ser 

desinteressante para o aluno, porque leva-o à percepção da necessidade de reelaboração de 

suas estratégias mentais, criando e analisando as possibilidades e tomada de decisão. Essas 

habilidades são necessárias para o desenvolvimento do trabalho na resolução de problema, 

tanto no ambiente escolar como no contexto social no qual estamos inseridos. 

Desse modo, o indivíduo, além de ser envolvido no contexto lúdico, coloca seu 

pensamento em ação, desenrolando situações que propiciam a elaboração de estratégias para 

resoluções de problemas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, lançados pelo Ministério de Educação e 

Cultura, em 1998, trazem em seu conjunto o volume de matemática, que sugere o uso do jogo 

como instrumento pedagógico: ―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 de problemas e busca de soluções [...]‖ 

(p. 46). 

Segundo Dallabona & Mendes (2004, p. 107):  

 
O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo mais 

real. Por meio das descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar, 

analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem aplicada e compreendida, 

a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer na 

qualificação ou formação crítica do educando, quer para redefinir valores e 

para melhor o relacionamento das pessoas na sociedade.  

 

2.1 O jogo como instrumento de socialização 

 

Quando pensamos em jogo, precisamos ter a visão de algo intenso, completo e muito 

eficiente na promoção da partilha e evolução mental do ser humano. Smole, Diniz & Cândido 
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(2007, p. 13) dizem que ―Podemos mesmo afirmar que, sem a interação social, a lógica de 

uma pessoa não se desenvolveria plenamente, porque é nas situações interpessoais que ela se 

sente obrigada a ser coerente‖.  

A situação de jogo promove a interação entre pessoas, onde serão debatidas as 

problemáticas, chegando-se ao consenso e compreensão em comum, através da troca de 

informações, valorizando ambos os conhecimentos já existentes entre os indivíduos e os 

grupos. 

A criança necessita do convívio social desde pequena, pois é a partir daí que ela 

passará a entender que na vida nem sempre tudo é como queremos, o jogo desenvolve na 

criança essa concepção, pois de uma forma tranquila ela começará a entender que nem sempre 

será possível ganhar, pois para que outra pessoa também possa ganhar alguém terá que perder, 

com isso, ela se acostumará com ganhos e perdas de uma forma natural. 

 

[...] associada à dimensão lúdica, está a dimensão educativa do jogo. Uma 

das interfaces mais promissoras dessa associação diz respeito à consideração 

dos erros. O jogo reduz a consequência erros e dos fracassos do jogador, 

permitindo que ele desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia. No 

fundo, o jogo é uma atividade séria que não tem consequências frustrantes 

para quem joga, no sentido de ver o erro como algo definitivo ou insuperável 

(SMOLE, DINIZ & CÂNDIDO, 2007, p. 12). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Através da observação de uma turma de terceiro ano, percebemos que o conteúdo 

matemático é planejado e trabalhado de forma abstrata, sem a utilização de materiais 

concretos, que poderiam auxiliar e reforçar a aprendizagem. Assim sendo, propomos o jogo 

como auxílio ao desenvolvimento cognitivo matemático, uma vez que este leva o aluno a 

controlar e a corrigir os seus erros, socializando a aprendizagem com os seus colegas. 

 
Parece evidente que o jogo é um recurso de aprendizagem indispensável nas 

aulas de matemática e que no contexto escolar deveria se integrar ao 

programa de forma séria e rigorosa, planificando as seções de jogo: 

selecionar os jogos que deveriam ser usados, concretizar a avaliação das 

atividades lúdicas, etc. Somente assim, o jogo deixará de ser um instrumento 

metodológico secundário usado unicamente como prêmio aos alunos mais 

ágeis na realização das tarefas escolares. Aprender por meio do jogo é um 

direito de todas as crianças [...] (PASTELLS, 2009 apud PADOVAN, 2013, 

p.3-4). 
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O jogo como instrumento lúdico possibilita ao aluno a condição de sem ―estresse‖ 

rever e reconstruir sua interpretação do conceito trabalhado. 

Primeiramente, iremos apresentar aos alunos o livro Poemas Problemas da autora 

Renata Bueno, em forma de slides, para que os alunos tenham um primeiro contato com a 

leitura e, por ser esta, em forma de poesias com rimas, que é uma modalidade de texto 

raramente usada em sala de aula. 

Em seguida, será feita uma releitura do livro onde observaremos a interpretação e 

instigaremos a resolução dos desafios. Após o contato com o livro e a resolução dos 

problemas, faremos uma breve apresentação do jogo aos alunos, onde será informado que 

alguns dos problemas do livro estarão nas fichas que serão sorteadas no decorrer do percurso 

do jogo, conforme onde estas forem indicadas. Foram elaborados cinco jogos, o que nos 

possibilita quatro participantes por grupo. Sendo assim, pediremos que formem grupos para 

que possamos entregar o jogo trilha aos alunos. A partir desse momento, eles poderão jogar 

com os colegas e, se ainda houver alguma dúvida, estas serão esclarecidas conforme 

solicitarem. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como este projeto ainda está em desenvolvimento, os resultados esperados ainda não 

estão evidenciados, entretanto, esperamos que os alunos interajam entre si e busquem 

solucionar os problemas colocados pelo jogo, de forma que eles não vejam isso como uma 

obrigação, e sim, como uma diversão, o que fará com que eles adquiram um conhecimento 

que os auxiliará no decorrer das aulas de Matemática. 

Esperamos com isto possibilitar a construção dos conceitos matemáticos de forma 

descontraída e livre de pressões, para que assim apareçam os resultados esperados e que os 

alunos se sintam confiantes para resolver os problemas encontrados nas fichas do jogo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a aplicação do jogo nas aulas de matemática esperamos que os objetivos de 

aprofundar o conhecimento sobre a utilização dos jogos, observar e analisar as ações e reações 

dos alunos, percebendo o seu (des)interesse e (in)satisfação ao desenvolver os conteúdos de 
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matemática.  Esperamos ainda, perceber se esta forma de trabalhar a Matemática desperta o 

interesse dos alunos pelos seus conteúdos e os incentiva a trabalhar em conjunto. 

Esperamos assim, comprovar a importância do jogo e o trabalho em grupo como 

ferramenta indispensável na apropriação e desenvolvimento do conceito matemático em sala 

de aula. 
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Resumo 

Este estudo apresenta uma análise de algumas questões referentes às provas de Matemática do Novo 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM de 2009, primeiro ano de sua aplicação no novo formato, 

e 2012, que é a edição mais recente, quanto à interdisciplinaridade. O objetivo principal desta 

investigação é fazer uma reflexão a respeito da interdisciplinaridade necessária na educação 

contemporânea e averiguar se o ENEM utiliza-se de problemas interdisciplinares como aconselha o 

MEC (Ministério da Educação e Cultura) no documento de referência do exame. A 

interdisciplinaridade é uma das propostas do PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio), por isto da importância de avaliar se as questões favorecem ou não a interdisciplinaridade. O 

universo da pesquisa corresponde a um total de 90 questões das provas desta disciplina nos dois 

exames analisados. Uma vez averiguado o percentual de questão que foram elaboradas de forma 

interdisciplinar, selecionou-se quatro questões, por exame, para serem discutidas, sendo duas com e 

duas sem interdisciplinaridade. Por meio da análise quantitativa constatou-se que, mesmo a 

interdisciplinaridade sendo uma proposta para a melhoria no ensino aprendizagem, o ENEM deixa 

muito a desejar sobre este aspecto, prova disto é que houve um declínio no percentual de questões que 

foram elaboradas de forma interdisciplinar. No exame de 2009 esse critério foi verificado em 33,33% 

da prova, o que corresponde a 15 questões, e na última edição constatou-se em 13,33% da prova, ou 

seja, só 6 questões foram consideradas interdisciplinares. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos no processo educativo, temos que considerar todo um contexto, ou 

seja, ele não pode ser pensado apenas como educação escolar, mas em geral, a educação 

começa a ser desenvolvida no âmbito familiar, perpassando pela convivência social e 

chegando então ao ambiente escolar, onde ganha caráter formal e se constitui como um 

caminho de crescimento intelectual. A educação escolar é o foco principal onde se busca 

aprimorar os conhecimentos possibilitando aos alunos a interpretar e entender a realidade em 

que se vive de uma forma mais ampla. 

Com a necessidade da contextualização, a educação vem sendo observada nesse 

aspecto em todas as áreas de ensino, e espera-se que os alunos desenvolvam a capacidade de 

estabelecer a relação entre os conteúdos escolares com acontecimentos diários em sua vida e 

expor os conhecimentos desenvolvidos na resolução de situações problemas. Assim, emerge a 

necessidade da organização escolar não ser fragmentada, ou seja, ao invés de cada disciplina 

ser ensinada separadamente, deverá existir entre elas a necessidade de um trabalho em 

conjunto, melhorando assim o contexto escolar (LOBATO, 2005).  

Nesta busca e necessidade por melhorias, surge, então, a interdisciplinaridade que é 

uma nova tendência na educação que ocorre através de uma ligação entre as disciplinas em 

forma de um trabalho em conjunto em relação a determinados temas que podem ser 

envolvidos conhecimentos de ambas as disciplinas, podendo assim uma disciplina 

complementar a outra auxiliando os alunos em ter uma melhor compreensão. 

O ensino interdisciplinar, no entanto surge com a modernidade onde a cada dia que 

passa o mundo se mostra cada vez mais ligado ao novo, deixando assim às escolas atentas as 

mudanças que ocorrem na sociedade com novos meios para desenvolver o conhecimento. 

A Interdisciplinaridade no ensino da Matemática tem uma importância de alto valor, 

onde acontece o aprimoramento dos conhecimentos matemáticos através de uma maneira 

diferente no processo ensino aprendizagem. Na Matemática, através do uso da 

interdisciplinaridade, o aluno consegue ter uma visão mais ampla para aprimorar e motivá-los 

a buscar os conhecimentos a serem adquiridos nos conceitos matemáticos (TOMAZ; DAVID, 

2008).  

Um exemplo da importância do uso da interdisciplinaridade na sala de aula acontece 

através da avaliação do ENEM, onde as questões deveriam ser elaboradas através de 

propostas a serem contextualizadas e interdisciplinares, tanto que este presente estudo está 
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sendo realizado através de uma análise das questões de Matemática do Novo ENEM 2009, 

primeiro ano de sua aplicação e o mais atual 2012 em relação a questões conterem a 

interdisciplinaridade ou não. 

O ENEM é uma avaliação em larga escala que vem ocorrendo anualmente desde o ano 

de 1998, com o objetivo de avaliar como está sendo o desempenho dos alunos do Ensino 

Médio em relação ao fim da educação básica. A cada ano que passa o aumento de inscritos 

para a realização do exame vem crescendo cada vez mais devido a alguns benefícios que se 

pode ter, um exemplo disso é a possibilidade de ingressar em uma universidade, em 

instituições públicas, e uma forma ofertada é através do exame. 

Considerando a temática, esta pesquisa discorre sobre a interdisciplinaridade nas 

questões das provas de Matemática do ENEM dos anos de 2009 e 2012. Para a realização 

desta pesquisa, foram consideradas algumas ideias e pensamentos apontados por autores 

como Tomaz e David (2008), Hipólito e Silveira (2011), entre outros que estudaram sobre o 

tema. 

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é fazer uma reflexão a respeito da 

interdisciplinaridade nas questões das provas de Matemática do Novo ENEM nos anos de 

2009 e 2012. Assim, para alcançar o objetivo geral, foi necessário responder os seguintes 

objetivos específicos: analisar se o ENEM utiliza-se de problemas interdisciplinares como 

aconselha o MEC (Ministério da Educação e Cultura) no documento de referência do exame 

onde a interdisciplinaridade é uma das propostas do PCNEM (Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio) e, avaliar se as questões favorecem a interdisciplinaridade. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A interdisciplinaridade está sendo cada vez mais discutida no ensino-aprendizagem 

devido a sua grande importância no ensino, tendendo cada vez mais a sua evolução. Este 

fenômeno aponta para a complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de 

relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. ―Ela refere-se a uma abordagem 

epistemológica dos objetos de conhecimento‖ (HIPÓLITO; SILVEIRA, 2011, p. 7). 

É de suma importância a sua existência em todos os níveis de ensino, pois os alunos 

vivenciam na prática vários conteúdos que são abordados dentro da sala de aula onde todas as 

disciplinas podem trabalhar em conjuntos sobre o mesmo assunto sem fugir é claro de sua 
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área disciplinar, pois seria maravilhoso se o professor de Matemática trabalhasse com seus 

alunos questões de matemática que envolvesse outras disciplinas. 

O conceito de interdisciplinaridade pode ser pensado com base em diferentes 

propostas e concepções, incluindo ―aquelas que defendem um ensino aberto para inter-

relações entre a Matemática e outras áreas do saber científico ou tecnológico, bem como com 

as outras disciplinas escolares‖ (TOMAZ; DAVID, 2008, p.14). 

Embora o conceito de interdisciplinaridade seja indispensável na educação 

contemporânea, sua proposta ainda não faz parte da prática de ensino de muitos professores. 

Assim, ainda tem de haver uma compreensão da parte dos educadores, sabendo eles que terão 

que passar por muitas barreiras, pois a interdisciplinaridade promove a busca constante de 

novos caminhos e novos desafios, além da observação chegando a construir um novo modelo 

de aprendizagem. 

Podemos dizer que a interdisciplinaridade é o elo entre as disciplinas, desta forma, a 

presença da mesma no ensino de Matemática faz a diferença para aqueles alunos que sempre 

encontram grandes dificuldades em resolver situações problemas, uma vez que ela 

proporciona ao aluno um entendimento e compreensão melhor do conteúdo, tendo assim uma 

visão mais ampla sobre a Matemática (TOMAZ; DAVID, 2008). 

Para trabalhar com a interdisciplinaridade no ensino aprendizagem é necessário 

acompanhar as mudanças em geral, principalmente quando se trata da educação, pois é nesse 

sentido que a interdisciplinaridade exige nas pessoas o pensar e o agir em diferentes sentidos, 

contribuindo assim para o aprendizado do aluno. 

Com atividades interdisciplinares no desenvolvimento do ensino aprendizagem, se faz 

necessária uma maneira de promover discussões em várias situações que os alunos podem 

estar vivenciando em seu cotidiano a partir do conteúdo que está sendo abordado, tornando-se 

assim uma atividade diferenciada e prazerosa aos alunos. Segundo Tomaz e David (2008), os 

educadores matemáticos ainda procuram por formas de concretizar essa formação ou 

maneiras de desenvolver projetos e promover a interdisciplinaridade, sem perder de vista os 

conteúdos matemáticos da Educação Básica. 

O ensino da Matemática no sentido interdisciplinar em sala de aula acontece através da 

contextualização onde a Matemática consegue despertar no aluno um interesse maior em estar 

buscando novos meios de compreender e enxergar a Matemática presente na sala de aula, que 

pode ser aplicada de maneiras diferentes possibilitando aos alunos novos conhecimentos para 
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que assim estejam preparados para enfrentar os desafios da vida contemporânea (TOMAZ; 

DAVID, 2008).  

O ENEM sofreu algumas mudanças com o intuito de aprimorar ainda mais a sua 

importância, e para isso passou por uma reformulação com novas propostas onde cada área 

passou a ter suas respectivas competências e habilidades que segundo o MEC, o exame 

passou a ser elaborado de forma interdisciplinar. De acordo com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anízio Teixeira (INEP) a prova do ENEM tem um modelo moderno 

diferenciando-se assim das avaliações tradicionais, uma vez que ela se baseia na 

interdisciplinaridade e na contextualização fazendo com que os estudantes fiquem de frente a 

situações problemas. 

 Os objetivos do Novo Enem não era somente avaliar o desempenho dos alunos nas 

séries finais, mais também passou a ter como foco principal da avaliação verificar os eixos 

cognitivos, as competências e habilidades já previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio que eram utilizadas na elaboração da prova (BRASIL, 2000). 

A proposta do Ministério da Educação foi, então, modificar o ENEM para atender às 

diferentes necessidades das universidades, mantendo, contudo, sua filosofia inicial com foco 

na competência leitora, conhecimentos de atualidades e interdisciplinaridade, trazendo maior 

exigência de conteúdo. O INEP comprometeu-se em resgatar no currículo por competências 

uma maior exigência dos conteúdos escolares e criar um novo ENEM, com foco no conteúdo, 

mas pautado na concepção de competência (HIPÓLITO; SILVEIRA, 2011, p. 5). 

O modelo da Matriz de Competência contempla a indicação das competências e 

habilidades gerais próprias do aluno, na fase de desenvolvimento cognitivo correspondente ao 

término da Educação Básica. Elas traduzem-se em 30 habilidades que servem de orientação 

para a elaboração da prova. ―Sendo competência a qualidade de relacionar e coordenar a 

multiplicidade da concorrência e a unicidade da competição, isto é, supõem habilidades de 

tratar – ao mesmo tempo – diferentes fatores em diferentes nìveis‖ (MACEDO 2002 apud 

HIPÓLITO; SILVEIRA, 2011, p. 8).     

  Além das 180 questões, O ENEM, nessa reformulação, passou a substituir 

o tradicional vestibular em muitas universidades públicas federais, sendo a única 

forma de acesso (embora outras optaram por manter o tradicional vestibular, 
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além de considerar o ENEM como parte da avaliação). Hoje, 100% adotam o 

ENEM. 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada caracteriza-se como pesquisa documental. A forma de 

abordagem dos dados é quantitativa por apresentar uma quantidade certa de questões e 

qualitativa, a qual busca nesses documentos, identificar informações relevantes a partir de 

questões ou hipóteses previamente determinadas. 

A identificação da interdisciplinaridade presente ou ausente nas questões desse exame 

busca identificar a interação das disciplinas que compõem o ENEM, para que alunos e 

professores percebam a necessidade de desenvolver seus estudos em parcerias, e não de 

maneira isolada. Essa característica proporciona aos alunos um contato mais amplo com 

determinado assunto e favorece a compreensão do mesmo. 

Foram inseridas na pesquisa as questões de Matemática das provas do Novo ENEM do 

ano de 2009, primeiro ano no novo formato, e 2012 que é a prova mais recente. Estas provas 

são consideradas documentos oficiais do MEC. O universo da pesquisa corresponde a um 

total de 90 questões das provas desta disciplina nos dois exames analisados. Uma vez 

averiguado o percentual de questão que foram elaboradas de forma interdisciplinar, foi 

selecionada por exame uma questão como amostragem para serem discutidas de acordo com a 

proporção verificada. 

Em cada questão analisada procurou-se identificar como proposta de pesquisa se há ou 

não a interdisciplinaridade nas questões apresentadas como é proposto pelo MEC, uma prova 

que diferencia das outras com questões contextualizadas e interdisciplinares. 

Para concretizar o estudo, alguns procedimentos de pesquisa foram adotados entre elas 

a pesquisa bibliográfica onde foi de suma importância para entender o tema, e também a 

pesquisa acessou outras fontes como: documentos oficiais da educação, artigos, dissertações e 

teses. Estas fontes vieram a colaborar com o desenvolvimento do estudo, mantendo assim os 

critérios para melhor desenvolvimento da pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando o conjunto de questões do Enem do ano de 2009 e 2012, referente às 

questões que envolvem os conhecimentos matemáticos, se estão sendo apresentados de forma 

interdisciplinar, constatou – se que a prova do ano de 2009 de caderno de cor cinza das 

questões de número de 136 a 180, totalizando assim as 45 questões, que apenas 15 delas 

apresentam a interdisciplinaridade, totalizando assim um percentual de 33%. 

Já no ano de 2012, as questões de Matemática da prova do caderno de cor cinza das 

questões de número de 136 a 180 totalizando assim as 45 questões, mostra também que entre 

elas apenas 6 questões são interdisciplinares com um percentual de 13%. houve um declínio 

significativo das questões que foram elaboradas de forma interdisciplinar. Constatação similar 

teve Hipólito e Silveira (2011) em seu estudo sobre a interdisciplinaridade nas questões de 

Química do ENEM.  Conforme este estudo, o declínio pode estar atrelado ao fato do Novo 

ENEM ter Matrizes de Referência organizadas por disciplinas, fragmentada, o que dividem a 

prova. Assim, cada uma dessas matrizes têm seus objetivos de conhecimento e são 

subdivididas em alguns outros itens. 

Logo abaixo, foram transcritas e analisadas duas questões das provas de Matemática 

do novo ENEM. Uma destas questões foi selecionada da prova de 2009 e a outra, do exame 

de 2012, do caderno cinza.  

 

Questão 178 (ENEM 2009): João deve 12 parcelas de R$ 150,00 referentes 

ao cheque especial de seu banco e cinco parcelas de R$ 80,00 referentes ao 

cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu duas parcelas de 

desconto no cheque especial, caso João quitasse esta dívida imediatamente 

ou, na mesma condição, isto é, quitação imediata, com 25% de desconto na 

dívida do cartão. João também poderia renegociar suas dívidas em 18 

parcelas mensais de R$ 125,00. Sabendo desses termos, José, amigo de 

João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo 

de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. A opção que dá a 

João o menor gasto seria: 

a) renegociar suas dívidas com o banco. 

b) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das duas 

dívidas. 

c) recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos 

devidos prazos. 

d) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque 

especial e pagar as parcelas do cartão de crédito. 

e) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de 

crédito e pagar as parcelas do cheque. 
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A questão acima pode ser considerada como contextualizada, mas não como 

interdisciplinar, por conter apenas conhecimentos matemáticos, onde para a resolução da 

mesma o aluno precisaria ter noções de porcentagens, matemática financeira e domínio das 

operações básicas, já que se trata de um problema envolvendo juros. A contextualização leva 

o aluno relacionar situações problemas com o seu cotidiano, porém não requer intercâmbio 

mútuo e integração recíproca entre várias disciplinas, que é a interdisciplinaridade, como 

sugerem os PCN‘s (BRASIL, 1996).   

 

QUESTÃO 173 (ENEM 2012): A Agência Espacial Norte Americana 

(NASA) informou que o asteroide YU 55 cruzou o espaço entre a Terra e a 

Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o 

asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita 

descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está indicada a proximidade 

do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou 

da superfície terrestre. 

 

Figura 1: Ilustração contida na questão 173 de Matemática do caderno cinza de 2012. 

 

Fonte: NASA Disponível em: http://noticias.terra.com.br (adaptado) 

 

Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU 55 

passou da superfície da Terra é igual a: 

a) 3,25 x 102 km.   

b) 3,25 x 103 km.   

c) 3,25 x 104 km.   

d) 3,25 x 105 km.  

e) 3,25 x 106 km. 

 

A questão 173 da prova de Matemática, do caderno cinza, do ENEM de 2012 é 

considerada de caráter interdisciplinar, por envolver conhecimentos de Física, Matemática e 

Geografia. Ao abordar uma situação de localização de corpos celestes, fica evidenciada a 
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necessidade de conhecer previamente conceitos astronômicos, além de ser usado um tipo de 

notação matemática para escrever números com muitos algarismos.  

Foi considerada como interdisciplinar por tratar conhecimentos da geografia, tais 

como: corpos celestiais, sistema solar, translação, rotação e fuso horário. A Física é envolvida 

considerando o referencial, a trajetória, a astronomia, a relatividade, o tipo de movimento, a 

velocidade e a espessura do corpo. Por esta questão é empregada a interdisciplinaridade na 

Matemática por relacioná-la com outras disciplinas, neste caso com a Geografia e com a 

Química. 

Por meio da análise das questões de matemática da avaliação de ENEM do ano de 

2012 percebeu-se que menos de 15% das questões ocorreu a interdisciplinaridade. 

            Nota-se ainda que o exame em relação à interdisciplinaridade ainda deixa muito a 

desejar, pois de 45 questões, apenas 6 são consideradas interdisciplinares, onde um dos focos 

principais na reformulação do Novo ENEM seria uma avaliação com questões 

contextualizadas e interdisciplinares. Vale lembrar que todas as questões interdisciplinares são 

contextualizadas, porém, ocorre de muitas questões serem contextualizadas que não são 

interdisciplinares, apenas envolvem conceitos matemáticos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Por meio da análise das questões da prova de Matemática do Novo ENEM de 2009 e 

2012, nota-se um agravante problema em relação à interdisciplinaridade na elaboração das 

questões, pois foi significativo o declínio no número de questões quando comparadas as duas 

edições.  

 Diante do resultado obtido, considera-se que o ENEM deixa muito a desejar em 

relação à interdisciplinaridade, pois um dos focos principais na reformulação do Novo ENEM 

é que seria uma avaliação diferente das outras com questões contextualizadas e 

interdisciplinares, porém foram apresentadas mais questões contextualizadas do que 

interdisciplinares, mais vale lembrar que nem toda questão contextualizada é interdisciplinar. 

 Sendo o Novo ENEM um processo de avaliação nacional pelo qual ingressam diversas 

pessoas de todo o país no nível superior de universidades públicas, ressalta-se a importância 

da interdisciplinaridade para que tal exame não seja excludente, fragmentado e desconectado 

da realidade. 
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Resumo:  

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa desenvolvida sobre as 

dificuldades de aprendizagem em matemática e as práticas realizadas em sala de aula, a 

fim de amenizar tal problemática. A pesquisa teve como contexto uma escola estadual 

participante do Projeto Observatório da Educação com Foco em Matemática e Iniciação 

às Ciências – OBEDUC, polo UFMT Cuiabá e como sujeitos quatro professores que 

atuam no ensino fundamental. Com abordagem metodológica de cunho qualitativo e de 

investigação tipo estudo de caso, para produção dos dados foi utilizado como 

instrumentos o questionário de caracterização da escola e dos professores, e entrevista 

estruturada. Para a análise dos dados reportamo-nos a Teoria Psicogenética de Piaget. 

Os resultados obtidos na pesquisa indicam que os professores concebem o ensino da 

matemática como ferramenta essencial para o cotidiano de seus alunos, revelando sua 

importância em todos os segmentos, bem como compreender o meio que o cerca. 

Apontam a resolução de problemas e as quatro operações como os conteúdos principais 

das dificuldades de aprendizagem e revelam que buscam estratégias, como o uso de 

jogos, para promover a construção do conhecimento, além de realizarem um ensino 

individual e atividades diferenciadas. O resultado da pesquisa aponta para a necessidade 

de ampliar as discussões sobre a dificuldade de aprendizagem em matemática e as 

práticas pedagógicas, nos cursos de formação inicial e continuada de professores. 

 

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem.  Práticas de Ensino da Matemática. 

Ensino Fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO. 

 

Estamos inseridos em um mundo, permeado e dependente da Matemática.  As 

crianças, mesmo antes de entrarem na escola, estão imersas na matemática, em casa, na 

rua, nas brincadeiras, já que nas diversas atividades desenvolvidas usam a matemática. 

Ao observá-las nesses momentos percebemos que realizam contagens, comparação de 

quantidades, apropriam das noções de espaço, direção, tempo, adição, subtração, 

promovem o raciocínio e a resolução de problemas, contribuindo diretamente para a 

construção do conhecimento matemático.  

No entanto, esta é considerada uma disciplina de difícil aprendizagem, com os 

índices de aproveitamento mais baixos nas avaliações institucionais, mantendo o 

estigma de vilã e privilégio para aqueles que já nascem com o dom para cálculos. 

(FONSECA 2014). 

Se a criança aprende matemática em seu contexto social, o que acontece quando 

ela adentra nos muros da escola? Porque a matemática da sala de aula perde seu encanto 

e deixa de ser assimilada, transformando-se em um ―bicho de sete cabeças‖? Porque é 

comum os professores afirmarem que seus alunos têm tantas dificuldades de 

aprendizagem em matemática? 

Desse modo, esse trabalho traz algumas contribuições quanto ao nosso 

posicionamento diante do termo Dificuldade de aprendizagem em Matemática (DAM) 

como também, a concepção de quatro professores do Ensino Fundamental I, 

participantes da pesquisa, no que se referem às causas das dificuldades dos alunos, os 

conteúdos matemáticos que apresentam mais dificuldades e procedimentos de 

intervenção para alunos que não aprendem matemática.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  Conceituando o termo dificuldades de aprendizagem  

 

A revisão literária realizada sobre a temática apontou que a definição das 

dificuldades de aprendizagem pode variar de país para país, bem como de autor para 

autor, alternando como distúrbios, déficits, desordens, incapacidades discentes, fracasso 

escolar, entre outras rotulações empregadas tanto por especialistas da área da saúde 

como por especialistas da área da educação para justificar problemas no rendimento 
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escolar.  SARAVALI & GUIMARÃES (2007), FONSECA (2014), COSTA (2013).  

Fonseca (2014) ao traçar a evolução histórica do termo, expõe que esse alterou 

com o passar do tempo, conforme o enfoque que lhe era dado. No início do século XX, 

segundo a autora, o assunto era abordado sob influência da área médica, amparada nas 

causas orgânicas e psicológicas. 

 Na década de 30, houve uma mudança de conceito, baseado na psicanálise, que 

buscava compreender suas causas investigando a vida do aluno e seu ambiente familiar. 

A partir dos anos 60, a explicação para a não aprendizagem era vista pelo aspecto 

médico, psicológico, fonoaudiólogo e neuropsiquiátrico, introduzindo o uso de 

medicamentos na tentativa de amenizar o problema. 

 Contudo nos anos de 1970, Fonseca (2014) aponta que as explicações para o 

termo vinculavam a área da sociologia, considerando o nível sociocultural para a 

aprendizagem se efetivasse ou não.  

Atualmente, ainda de acordo com a mesma autora, o problema da não 

aprendizagem, é explicado pela influência de diversos aspectos: enfoque orgânico, 

enfoque psicológico, fatores ambientais e na [...] ―perspectiva multidimensional e 

interdisciplinar, quando se discute aspectos concernentes às aprendizagens e ao fracasso 

escolar‖ (FONSECA, 2014, p.21). 

Entretanto em todas as abordagens os autores concordam que a dificuldade de 

aprendizagem ocorre quando o aluno não consegue acompanhar o ritmo normal de 

aprendizagem comparada com o restante da turma.  

Dentro dessa complexidade de conceituar o objeto de investigação, nos 

propomos a compreendê-lo dentro do campo pedagógico, entendendo a dificuldade de 

aprendizagem escolar conforme defende Chabanne (2006, p.15) afirmando que a 

―criança está momentaneamente com dificuldade em determinada área do aprendizado, 

em determinado contexto‖. Ao defender essa ideia e dizer que o aluno está com 

dificuldades, ao contrário de se afirmar que ele tem dificuldades em determinada área 

do conhecimento, o autor afirma que os alunos não possuem dificuldades em si, mas 

dificuldade para se atingir determinados objetivos traçados pelo professor, que não 

podem ser vistas como patologias, conforme acentua: 

 
A dificuldade escolar não deve ser considerada como um problema 

definitivo: é um momento da experiência, ou do trabalho escolar, que visa ao 

sucesso. [...] todo exercício apresenta dificuldades, ou seja, sempre há um 

momento em que o aluno é posto à prova quanto à sua memória, sua 

inteligência, sua capacidade de interpretar um enunciado, de buscar soluções, 
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de procurar novos caminhos e avaliar a eficácia de alguns deles, ou seja, de 

conviver com as dificuldades relativas e necessárias para alcançar o estágio 

definitivo: o sucesso (CHABANNE, 2006, p.16 e 17). 

 

A partir da definição precedente, relacionamos as dificuldades de aprendizagem, 

não de maneira reducionista, responsabilizando somente o aluno pelos seus insucessos 

no processo de aprendizagem, mas considerando uma possível associação de causas 

como currículos inadequados, sistema de avaliação, método e uso de material didático 

desatualizado e desprovido de significado, relação com o professor, bem como salas de 

aula com grande número de alunos, diferenças culturais, sociais e econômicas.  

Dessa forma, ao tentar tratar o tema investigado, denota abordar também os 

problemas voltados ao ambiente escolar e as práticas pedagógicas, que devem ser 

estimulantes, oferecendo oportunidades apropriadas que provoquem aprendizagem, e 

que possam contribuir para minimizar as frustações das crianças e superar as 

dificuldades apresentadas no decorrer do processo de aprendizagem. 

 

2.2 Dificuldades de Aprendizagem em Matemática 

 O grupo de pesquisa em Educação em Ciências e Matemática (GRUPEM), da 

Universidade Federal de Mato Grosso, tem revelado em seus trabalhos, que os 

professores afirmam que grande parte de seus alunos apresentam dificuldades em 

aprender os conceitos da matemática. COSTA (2013), FONSECA (2014), SILVA 

(2013).  

Perante tais constatações, acreditamos que o fato suscita novas pesquisas, que 

venham aprofundar tal objeto de análise, no intuito de melhor compreendermos os 

fatores que podem influenciar na dificuldade de aprendizagem em matemática, 

apontadas pelos professores participantes das pesquisas citadas acima.  

 Fonseca (2014) relata em seu trabalho, que algumas explicações para as DAM, 

estão relacionadas com alterações neurológicas, denominadas como acalculia e 

discalculia, afetando tanto as capacidades matemáticas e aritméticas, quanto a desordens 

na maturação dessas capacidades, que dificultariam a criança ―compreender os 

princípios e os processos envolvidos na matemática‖. (FONSECA, 2014 p.30).  

 No entanto, a mesma autora defende que a dificuldade apresentada pelo aluno, 

deve ser considerada como uma ―parada‖ momentânea em sua aprendizagem, sendo 

multifatorial, causadas por agentes emocionais; motivacionais; falta de preparo dos 

professores em seus cursos de licenciatura em Pedagogia; e seu desconhecimento sobre 
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a psicologia cognitiva, que estuda os processos envolvidos na construção do 

conhecimento.  

 Costa (2013) expõe ainda, que quando a criança apresenta dificuldade para 

desenvolver determinadas atividades, o agente responsável por tal processo, pode ser a 

metodologia inadequada do professor, que organiza seu planejamento com conteúdos 

aquém das condições de seus alunos, comprometendo assim, o avanço da aprendizagem.  

 As duas autoras compreendem a dificuldade de aprendizagem em matemática, 

da mesma forma como defendido por Chabanne (2006), como um intervalo, um estado 

apenas momentâneo na aprendizagem do aluno, associado às lacunas conceituais 

estabelecidas ao longo de anos de estudo, mas que podem ser superadas.  Assim, ambos 

assinalam que tais dificuldades não estão relacionadas com questões orgânicas, como 

atestam a literatura médica.  

 Nesse interim, o professor exerce um papel fundamental nesse processo de 

assimilação dos conhecimentos por seus alunos, pois sua metodologia de ensino deve 

ser planejada de modo a atender as condições cognitivas dos mesmos, a fim de propiciar 

a participação ativa desses, e que os direcionem para a aprendizagem.  

 

2.3 O papel do professor no ensino da matemática 

Conforme dissemos anteriormente, buscamos compreender o que está sucedendo 

com os nossos alunos no contexto escolar, visto que o cenário aponta para o 

desencantamento da matemática construída fora dos muros da escola.  

É comum nas falas dos professores que seus alunos na sala de aula apresentam 

muitas dúvidas e aversão em ampliar vários conceitos matemáticos e enorme 

contestação para aprendê-los (COSTA, 2012). 

Entretanto sabemos que para o ensino de Matemática, é primordial que o aluno 

seja participante ativo no processo educativo, por isso é fundamental buscar as causas 

desse entrave, que pode levar o aluno a perder o interesse pela disciplina, criando assim 

uma barreira em torno da mesma.  

Assim, consideramos que o professor desempenha um papel essencial nesse 

processo, ao auxiliar seus alunos a ter afeição com a matemática por meio de atividades 

diversificadas que estimulem e despertem seu interesse pelos saberes matemáticos, 

envolvendo suas experiências vividas e seus conhecimentos prévios.  

Para tal, se faz necessário que o professor atente para as diferentes maneiras de 

ensinar, possibilitando que o aluno crie seu próprio conhecimento, despertando sua 
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atenção e curiosidade, potencializando seu raciocínio lógico, visto que um dos objetivos 

do ensino da Matemática é precisamente que o que se ensine esteja carregado de 

significado para o aluno. 

Nesse sentido o ensino da Matemática não pode resumir-se na mera transmissão 

de informações dos conteúdos sem a menor relação com a realidade do aluno. Diante 

disso, D‘Ambrosio, menciona que o ensino dos conteúdos matemáticos devem integrar 

com outras áreas do conhecimento, explicitando ―para que servem, onde serão usados e 

como serão usados‖ (1976, p.35). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Matemática definem muito bem o 

importante papel da disciplina nos anos iniciais do Ensino Fundamental, destacando 

que: 

 

A Matemática comporta um amplo campo de relações, regularidades e 

coerências que despertam a curiosidade e instigam a capacidade de generalizar, 

projetar, prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. Faz parte da vida de todas as pessoas 

nas experiências mais simples como contar, comparar e operar sobre 

quantidades. Nos cálculos relativos a salários, pagamentos e consumo, na 

organização de atividades como agricultura e pesca, a Matemática se apresenta 

como um conhecimento de muita aplicabilidade. Também é um instrumental 

importante para diferentes áreas do conhecimento, por ser utilizada em estudos 

tanto ligados às ciências da natureza como às ciências sociais e por estar 

presente na composição musical, na coreografia, na arte e nos esportes (PCNs, 

1997, p.29). 

 

Consequentemente, a proposta de trabalho com a matemática deve encorajar a 

exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas, incorporar contextos do 

mundo real da criança, de forma que essa possa desenvolver com prazer e curiosidade, a 

matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade. 

Outro fator de fundamental importância envolve os conhecimentos do professor 

referente ao processo de aprendizagem de seus alunos. Muitas vezes por desconhecer 

como os processos cognitivos se desenvolvem, organizam atividades com conteúdos 

inadequados a condição da criança.  Para Costa: 

 

A criança apresenta dificuldade para desenvolver determinadas atividades ora 

porque o conteúdo está além de suas condições (psicológicas, biológicas, 

emocionais, culturais), ora pela instrução ser inadequada. Quando a criança 

tem acesso a outro tipo de organização do ensino, rapidamente avança em 

suas aprendizagens (COSTA, 2013 p.48). 

 

Assim sendo o professor não pode desconsiderar em seu planejamento as 

condições cognitivas da criança. A atividade deve ser organizada e orientada abarcando 
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total significado para as mesmas.  A metodologia adotada deve ser capaz de propiciar a 

aprendizagem e suscitar reflexão e participação ativa dos seus alunos.  

Dessa forma, tais procedimentos solicitam do professor além do domínio dos 

conteúdos, a compreensão dos passos dos processos cognitivos envolvidos na construção 

do conhecimento, para dar mais significado e compreender as estratégias utilizadas por 

seu aluno nas situações problemas.   

Dentro de uma pedagogia guiada na epistemologia Genética, o professor 

desempenha o papel de problematizador, organizando as interações do aluno com o meio 

e com seus colegas, problematizando as situações de modo que, o próprio aluno construa 

o conhecimento sobre o conteúdo abordado.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa se caracteriza de cunho qualitativo. Para compreender as concepções 

de professores acerca das dificuldades de aprendizagem em matemática de alunos do 

ensino fundamental I, e as práticas pedagógicas desenvolvidas ao detectarem tais 

dificuldades, cada professor respondeu a um questionário de caracterização e concedeu 

uma entrevista semiestruturada, contendo 14 questões discursivas. 

 Para a o desenvolvimento da pesquisa contamos com a participação de quatro 

professores que atuam em uma mesma escola da rede estadual de Cuiabá, Projeto 

Observatório da Educação com Foco em Matemática e Iniciação as Ciências-

OBEDUC.
52

 

Os professores participantes da pesquisa têm em média 40 anos de idade, 

possuem formação acadêmica em Pedagogia. Dois atuam há mais de 20 anos, enquanto 

que, os outros dois, há menos de 12 anos. Somente um deles possui especialização em 

Educação, acerca de 8 anos.  

 A jornada de trabalho de ambos os professores é de 20h/aula. Não exercem 

outra profissão além de professores. Todos compõem o quadro dos funcionários 

efetivos.  

                                                           
 
 
 
52

 O Projeto Observatório da Educação com Foco em Matemática e Iniciação as Ciências polo UFMT, 

utiliza como critério de seleção das escolas aquelas que apresentam baixo Índice de Desenvolvimento de 

Educação Básica – IDEB. 
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 A escola em que atuam atende o ensino fundamental I bem como o ensino 

fundamental II, nos turnos matutino e vespertino. Possui 25 professores efetivos, estão 

matriculados no período letivo de 2014, 310 alunos. A média de alunos matriculados 

por turma é de 23. A estrutura física da escola conta com 14 salas de aula, possui 

biblioteca, sala de informática, quadra de esportes e materiais de multimídia.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Análise dos dados  

Nesta pesquisa tínhamos como objetivo identificar e analisar quais são as 

concepções de professores que atuam no Ensino Fundamental sobre a dificuldade de 

aprendizagem em matemática. Os dados serão apresentados em dois blocos temáticos: 

as concepções sobre as DAM e as praticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores 

participantes da pesquisa, para amenizar tal problemática, em busca da aprendizagem 

significativa.  

 

4.2 Concepção de Matemática e sua Relevância no Ensino Fundamental 

Ao realizarmos a entrevista procuramos compreender a concepção de 

Matemática e a opinião dos professores sobre a importância do ensino da Matemática 

no Ensino Fundamental. Assim, ao perguntarmos ―O que é matemática para você e qual 

a sua opinião sobre ensinar matemática?‖, os professores responderam conforme 

quadro 1, a seguir:  

 
Quadro 01- Noções de matemática x Ensino da matemática 

Professores 
O que é matemática para você? Qual a sua opinião sobre ensinar 

matemática? 

A 
É uma ciência exata que nos permite calcular e 

resolver situações problemas do cotidiano. 

É muito importante porque ela faz 

parte do dia-dia da nossa vivencia. 

B 

É a ciência que estimula o raciocínio lógico, 

onde estuda as quantidades, medidas, etc. 

É uma ferramenta essencial em muitas 

áreas de conhecimento, é importante 

para o cotidiano. 

C 

É uma linguagem que estuda todo o universo 

humano e raciocinar dos princípios numéricos e 

é também uma ciência que estuda os números 

exatos e seus valores ao todo. 

É necessária para que se possa 

introduzir aos nossos alunos conceitos 

de raciocínio lógico, capacidade de 

abstrair e sendo assim, o professor é 

um elemento mediador no processo de 

construção do conhecimento no 

cotidiano. 

D 

É exata, é raciocínio lógico, estuda as 

quantidades. 

É importante porque ajuda a resolver 

problemas no dia a dia, não só na 

escola. 

Fonte: Autores, 2014. 
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Diante das respostas podemos inferir que os professores concebem a matemática 

de duas formas distintas. Uma, de maneira restrita; como a ciência da quantidade e dos 

cálculos e outra; como algo muito próximo da realidade dos alunos, destacando a 

necessidade de se trabalhar os conteúdos como uma ferramenta para o cotidiano, pois 

acreditam que a matemática é indispensável em nossas vidas.  

A primeira compreensão demonstra características pitagóricas, muito difundida 

ainda no meio educacional. Nessa forma de conceber a matemática é necessário 

somente saber contar e fazer cálculos para entender como funciona a realidade. 

(BARALDI 1999).  

Na segunda, a matemática é concebida como um corpo de conhecimento capaz 

de contribuir na formação do cidadão, relacionada com as necessidades diária dos 

alunos. Para Schliemann In Carraher et all (1988), o trabalho com a Matemática, no 

processo ensino-aprendizagem, deve considerar as situações reais, ligadas às 

experiências do aluno, para que esse consiga relacionar os conhecimentos assimilados 

na escola com as atividades do cotidiano, atrelando as situações novas às já estudadas.  

 

4.3 As causas das dificuldades de aprendizagem em matemática e a prática 

pedagógica 

É comum os professores dizerem que grande parte de seus alunos apresentam 

dificuldade em aprender matemática. Na entrevista, buscamos verificar quais conteúdos 

os alunos apresentam mais dificuldades no processo de aprendizagem. Sendo assim os 

professores apontaram: divisão com números decimais, resolução de problemas, as 

quatro operações, principalmente a multiplicação.  

Agranionih & Dorneles (2004) destacam a importância de se refletir sobre as 

dificuldades apresentadas nos primeiros estágios das operações básicas, visto que estas 

podem proceder em problemas futuros, atrelados tanto com aspectos cognitivos quanto 

com a motivação, interferindo no desempenho das atividades matemáticas e causando 

desmotivação ou até mesmo desinteresse pela disciplina.  

Outro ponto a considerar é que a compreensão das quatro operações exige o 

domínio das propriedades do sistema de numeração decimal. Kamii (1996) pondera que 

há um descompasso entre o tempo em que esses algoritmos são ensinados na escola e o 

tempo próprio de cada criança para a compreensão dos mesmos.  

Infere-se, portanto, que as dificuldades podem ser devidas as possibilidades de 

pensamento nos diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo, das estruturas lógico-
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matemáticas. O que implica na importância dos professores compreenderem o que é 

cognitivamente possível ou não de se realizar em cada fase de desenvolvimento.  

 No que tange ao procedimento adotado pelo professor diante dos alunos que 

apresentam dificuldades em aprender matemática, foi possível identificar que:  

 
Quadro 02 - Sugestões  para superação da dificuldade.  

Professores O que pode ser feito para ajudar os alunos a superar essas dificuldades? 

A Trabalhando com salas menos lotadas e com material adequado, como material dourado. 

B 
Fazer com que eles tenham interesse, tenham vontade de aprender, com aulas atrativas, 

interessantes, com jogos. 

C 
Eu trabalho com os alunos individualmente, quando percebo que tem dificuldade, uso 

estratégias diferentes para cada um, uso vídeos também.  

D Acho que usando jogos, porque eles gostam. Uso e realmente vejo bons resultados.  

Fonte: Autores, 2014. 

 

Diante das respostas apresentadas na tabela acima, constatamos que os 

professores desempenham diferentes práticas com o intuito de auxiliar seus alunos a 

superarem as dificuldades de aprendizagem em matemática. O professor ―C‖, diz 

realizar atendimento individual com seus alunos, o que vai de encontro com Storti 

(2010, p. 15), quando afirma que o ―ensino individualizado, após a aula valoriza o ser 

único e singular que é o aluno, tornando possível um espaço de desenvolvimento da 

criatividade, de acordo com as diferenças e particularidades‖. 

Os professores ―B‖ e ―D‖ relataram que usam jogos em suas aulas, como recurso 

metodológico para amenizar as dificuldades de aprendizagem em matemática. De 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (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; possibilitam a 

construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações 

sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer 

da ação, sem deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p. 46) 

 

Percebemos assim, que os professores desenvolvem sua prática de acordo com 

os documentos oficiais, que indicam o uso dos jogos como um dos recursos para o 

ensino da matemática na sala de aula, servindo como instrumento para a construção de 

estratégias de resolução de problemas e como opção para a preparação de estratégias 

didáticas que propiciem a otimização do processo de ensino-aprendizagem de 

Matemática.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 247 

 

As dificuldades de aprendizagem em Matemática podem ocorrer por diversos 

fatores, sejam eles afetivos, cognitivos ou pela prática educacional vivenciada em sala 

de aula. É importante que prática de ensino esteja adequada com à realidade do aluno e 

que busque alternativas que possibilite a aprendizagem e a formação do cidadão de 

forma íntegra e participativa.  

Hoje, entendemos que o ato de ensinar não consiste apenas em transmitir 

informações ao aluno e sim, principalmente em ajudá-lo a transformar o saber 

elaborando suas próprias ideias. Mesmo em meio a tantas mudanças no processo, 

muitos professores mantêm uma mesma postura em sala de aula. Mudam o discurso, 

porém a prática pedagógica continua a mesma. 

Para que haja mudanças significativas na aprendizagem dos alunos, o professor 

deve conhecer melhor esse aluno, escutá-lo atentamente, compreender seus pontos de 

vista, suas dificuldades e optar pela melhor estratégia de aprendizagem para ajudá-lo a 

avançar. 

Os conteúdos matemáticos para a maioria dos alunos são sempre difíceis de 

assimilar, porém alguns professores buscam caminhos que permitam maior 

aproximação do aluno com a disciplina, facilitando o processo de aprendizagem. Desse 

modo, encorajando seus alunos na aquisição de autoconfiança, autonomia e 

consequentemente, o raciocínio matemático com sucesso, superando o estigma da 

dificuldade de aprendizagem, percorrendo o caminho contrário que conduz a grande 

parte dos alunos a repulsa pela matemática.  
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Resumo 

O trabalho aqui apresentado constitui a proposta de pesquisa que tem por meta identificar através dos 

trabalhos em Educação Matemática (GT19) apresentados nos encontros anuais da ANPED 

(Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação), quais os avanços (o ensino da 

matemática) obteve através desses trabalhos e verificar qual as atuais tendências, nesta linha o estudo 

propõe uma reflexão sobre produção acadêmica praticada no ensino da matemática. Propomos 

responder as seguintes questões: quais as atuais tendências em Educação Matemática? Qual o caminho 

que está sendo direcionado o futuro da educação matemática? A escolha do GT19 da ANPED se deu 

em virtude de ser um importante fórum no âmbito da associação nacional de pós-graduação e pesquisa 

em educação, de exposição e debate de parte significativa de produção cientifica na área de educação 

matemática no país. Após a tabulação dos dados foi realizada a análise dos mesmos, onde procedeu-se 

a caracterização do conjunto de 52 trabalhos de comunicação científica apresentados nas três reuniões 

ocorridas no período de 2005 até 2007. As produções são organizadas de acordo com a modalidade de 

apresentação, as áreas de educação matemática envolvidas e os temas abordados. 
 

Palavras-chave: Educação. Matemática. Tendências de pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo os encontros anuais da ANPED (Associação 

nacional de pós-graduação e pesquisa em educação), especificamente os trabalhos 

apresentados no GT 19, (grupo de trabalhos em educação matemática). 

Esta é um importante fórum no âmbito da associação nacional de pós-graduação e 

pesquisa em educação. Sendo um local significativo dentro da academia para exposição e 

debate da produção cientifica na área de educação matemática no país. Os últimos encontros 

da ANPED, os temas e o local.  

 

Reunião                        Tema           Local        Data 

28ª 40 anos de pós-graduação em educação 

no Brasil: produção de conhecimentos, 

poderes e praticas  

Caxambú-MG 2005 

29ª Educação, cultura e conhecimento na 

contemporaneidade: desafio e 

compromisso 

Caxambu-MG 2006 

30ª ANPED: 30 anos de pesquisa e 

compromisso social . 

Caxambu-MG 2007 

Quadro- 01 (temas, local e o ano que aconteceu os encontros do grupo de trabalho em educação matemática GT 

19). 

 

Este estudo é alicerçado na proposta de pesquisa cientifica qualitativa na área 

educacional. De acordo com (Chizzotti 2003) uma abordagem qualitativa em pesquisa é uma 

capacidade de inventar e criar do pesquisador, sua habilidade artesanal e sua perspicácia para 

elaborar a metodologia adequada ao campo de pesquisa aos problemas que ele enfrenta com 

as pessoas que participam da investigação. 

Essa modalidade de estudo que se propõem realizar é uma análise histórico ou de 

revisão e compreende como estudo bibliográfico ou histórico-bibliografico, analítico-

descritivo de documentos, tipicamente escrita.   Com a aprovação dos PCNs – Parâmetros 

curriculares Nacionais e 1998, o Sistema Nacional Brasileiro sofreu uma série de mudanças, 

que vão desde alterações no próprio currículo (disciplinas) até as novas responsabilidades 

atribuídas aos professores, que até hoje efetivamente não foram acompanhadas com medidas 

concretas, no sentido de assegurar condições materiais (físicas e de formação continuada) 

necessárias para esta nova configuração.  

Esta falta de comprometimento com a essa situação acaba gerando uma crise de 

identidade na escola, especialmente no professor, mas especificamente ainda, nos professores 

de matemática que carregam o peso de ministrarem aulas da disciplina mais ―difìcil‖ do 
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currículo. Esta crise provoca sentimento de insegurança, mal-estar, mas que carrega consigo 

também inúmeras possibilidades de transformação e desenvolvimento. 

Pela situação estabelecida resta ao professor poucas alternativas para buscar esta 

transformação, uma delas são as pesquisas que podem trazer subsídios para reflexão e 

superação desta crise. 

Diante do acima exposto a relevância do desenvolvimento deste estudo está no seu 

propósito chamar a atenção para as áreas que não são objeto de pesquisas, e destacar aquelas 

que são foco das atuais investigações, como forma de subsidiar trabalhos futuros nas áreas 

que apresentam maior carência.   

Assim realizamos esta pesquisa sobre a produção acadêmica praticada no ensino da 

matemática, na qual a comunidade de Educação Matemática internacionalmente vem 

clamando por renovações na atual concepção do que é a matemática escolar e de como essa 

matemática pode ser abordada. Cockcroft, 1982; NCTM, 1989 apud D´Ambrosio (1989). 

Importante destacar que alicerçamos nosso foco investigativo na concepção de tendência de 

pesquisa apontada por Fiorentini (1995, p. 3), que a considera como: 

 

[...] um saber funcional, isto é, uma modalidade de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, criada na prática pedagógica quotidiana 

e que se alimenta não só das teorias científicas (Psicologia, Antropologia, 

Sociologia, Filosofia, Matemática), mas também de grandes eixos culturais, 

de ideologias formalizadas, de pesquisas, de experiência de sala de aula e 

das comunicações quotidianas. 

  

Para essa atividade, o investigador recorre à observação e a reflexão que faz sobre os 

problemas que enfrenta, e a experiência dos homens na solução desses problemas, a fim de 

munir-se dos instrumentos mais adequado a sua vida. 

Baseado em (Chizzoti 2003) o problema da pesquisa qualitativa a princípio não é fruto 

de um distanciamento que o pesquisador se impõe para extrair as leis constantes que o 

explicam e cuja freqüência e regularidade pode-se comprovar pela observação direta e pela 

verificação experimental.  

Apoiados nas definições de (Chizzoti 2003) e (Fiorentini 2006) esta pesquisa se 

propõe responder a seguinte questão: quais as atuais tendências de pesquisa em Educação 

Matemática?  

O motivo que nos move para este caminho da investigação é, por um lado, o desejo de 

contribuir para que escola brasileira possa oferecer um ensino de qualidade à população, por 

outro, o reconhecimento do importante papel que pode ter o professor nessa qualidade 
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desejada e também uma preocupação com a profissão docente, que sente necessidade de se 

fazer algo para contribuir na quebra de mitos ―de que a matemática é uma disciplina muito 

difìcil‖.  

A opção pelos trabalhos deste grupo se deu em virtude de refletir sobre suas principais 

concepções e analisar as atuais tendências didático-pedagógicas para o ensino da matemática 

no Brasil. 

Diante do acima exposto esta pesquisa se justifica cientificamente pela sua relevância 

na investigação do campo da Educação matemática no Brasil, como área de desenvolvimento 

científico e profissional, considerando que o seu surgimento no Brasil se deu por volta de 

1980, é, portanto bastante novo. 

Os objetivos da investigação são: analisar os trabalhos apresentados nos encontros da 

ANPED, desenvolvidos pelos grupos de trabalho (GT19); investigar através dos trabalhos 

apresentados quais os avanços a (o ensino da matemática) educação matemática obteve 

através desses trabalhos; e  auxiliar no desenvolvimento da matemática para facilitar o ensino 

aprendizagem.   

 

2. EDUCAÇÕES MATEMÁTICA COMO ARÉA DE PESQUISA CIENTIFICA 

 

 Grande parte dos estudos e pesquisas realizadas na área de Educação Matemática parte 

do princípio de que esta disciplina é efetivamente central na efetivação dos indivíduos e 

consequentemente na sua inserção social. O que significa que qualquer pessoa que não 

conseguir se sobressair no seu aprendizado matemático terá consequentemente problemas ou 

pelo menos dificuldades na sua vida diária e no exercício de sua interação social. Nesse 

sentido, Lara reafirma que:  

 

[...] um insucesso em matemática significa um fracasso não apenas na vida 

escolar, mas na própria condição de cidadão desses indivíduos. Trata-se, 

portanto, de proporcionar a todos/as o acesso aos conhecimentos 

matemáticos, missão da qual a escola é encarregada. (2003, p.09) 

 

 Portanto a escola tem como função social possibilitar a aprendizagem dos 

conhecimentos matemáticos, até para favorecer a participação ativa dos indivíduos na 

sociedade, através do exercício pleno de sua cidadania. 

A falha no processo de ensino-aprendizagem da matemática resultou em sérios 

problemas na área da educação, os quais são resultantes do insucesso da escola na prática de 

sua função no contexto social, como afirma Lara quando diz ―Os altos nìveis de insucesso 
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escolar constituíram o que se convencionou denominar de crises do ensino da matemática‖ 

(2003, p. 09) 

E assim, muitas ações passaram a ser desenvolvidas com a finalidade de amenizar esta 

crise do ensino da matemática, buscando inclusive compreender a origem ou os fatores 

contribuintes para sua existência, chegando atribuir historicamente, a ―crise‖ a problemas de 

metodologia, de formação de profissionais da área, de inadequação de recursos didáticos 

utilizados, de falta de recursos, de conteúdos programáticos etc. 

Dessa forma, torna-se urgente a análise da visão e da compreensão que se tem da 

disciplina de Matemática, é necessário pensar criticamente como é vista e concebida a 

Matemática e seu ensino, assim como o seu papel e a sua funcionalidade na vida prática do 

aluno. 

Isso porque, todas as habilidades possíveis de serem despertadas e desenvolvidas com 

a matemática, só se torna possível se o seu ensino possibilitar uma aprendizagem que vá ao 

encontro da realidade do aluno, onde seja possível, através de diversas estratégias e recursos, 

propiciar um ambiente de efetiva construção de conhecimento. 

      No entanto, é bastante positivo, particularmente para o aluno, que haja uma 

aproximação entre quem estuda e quem ensina matemática, de maneira que, como diz 

Fiorentini (2006, p.13) ―[...] conteúdo e forma (método) não se constituam em entidades 

dicotômicas‖, e não resultem em insucesso no aprendizado efetivo do aluno. 

Todas as iniciativas e mudanças na área de matemática nos últimos anos têm sido em 

função da melhoria do ensino e da aprendizagem das idéias matemáticas e isso pressupõe 

entre outras coisas, a unificação ou pelo menos a união daqueles que buscam conhecer e dos 

que promovem o conhecimento desta disciplina, daí a existência da Educação Matemática 

como campo de pesquisa cientifica.  

A pretensão geral é isso, além de enfatizar o conceito de matemática, também o que 

significa saber e fazer matemática, e a postura esperada do professor ao ensinar e do aluno ao 

aprender esta disciplina. 

A educação Matemática, enquanto área de pesquisa reflete implicações desta 

perspectiva e ainda permite um ponto de vista coerente acerca da Matemática, dos alunos e da 

aprendizagem da idéias matemáticas por estes alunos. 

 

2.2 Educação Matemática no Brasil 
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A literatura aponta que o movimento ―escolanovista‖ desencadeado a partir da década 

de 1920 no Brasil seria de grande conseqüência para a Educação Matemática, entretanto os 

primeiros passos para o surgimento da EM se deu de forma mais evidente nas décadas de 70 e 

80, quando começaram a surgir os primeiros sinais de existência de um novo campo 

profissional. 

  Nesse mesmo período, surgiram novas linhas de estudos como, por exemplo, a 

etnomatemática, a modelagem matemática, a resolução de problemas, a cognição matemática 

relacionada aos contextos socioculturais, a prática pedagógica e a formação de professores. 

No início dos anos 90, um grande movimento nacional de formação de grupos de 

pesquisa, de linha de investigação, de consolidação, de investigação e de surgimento de curso 

de mestrado / doutorado em Educação Matemática, que são fruto do trabalho dos educadores 

matemáticos que retornaram de seus estudos (doutoramento) do exterior, com formação em 

diversas áreas de investigação. Fiorentini (2006). 

Nesse período, um número maior ainda de educadores matemáticos concluiu 

doutorado no Brasil, em cursos de pós-graduação em educação. Neste momento, passou a ser 

reconhecida pela própria Associação Nacional de pós-graduação e pesquisa em Educação 

(ANPED), aprovando, em 1997, a constituição de um grupo de trabalho (GT) de educação 

matemática. Desde 1998, este GT vem reunindo-se anualmente por ocasião das reuniões de 

ANPED, tendo apresentado, ate o ano de 2001, 48 trabalhos.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Considerando que este trabalho se enquadra como pesquisa de revisão-bibliografico ou 

hitorico-bibliografico segundo (FIORENTINI 1994) é definida como:‖ uma modalidade de 

estudo que se propõe a realizar análise histórica e/ou revisão de estudo ou processos tendo 

como material e analise documentos escritos.  

As categorias consideradas na análise são as atuais tendências de pesquisa; 

modelagem Matemática as Tecnologias de Informação e comunicação – TICs, prática 

docente, crença e concepções, história da Matemática conhecimento e formação profissional e 

Ensino e aprendizagem. 

  A partir desse material foram selecionados os trabalhos apresentados anualmente no 

GT19, os quais serão analisados. 
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Na elaboração da pesquisa foram consideradas apenas as modalidades de "trabalhos" 

apresentados no GT19, exceto os trabalhos encomendados, pôsteres e mini-cursos. Com esse 

levantamento preliminar será possível selecionar a modalidade a ser utilizada, definir também 

as categorias pertinentes ao objetivo do estudo. 

Para a execução da proposta metodológica foi necessário um planejamento neste 

contexto, realizamos os seguintes procedimentos: iniciamos a revisão bibliográfica para 

adquirimos fundamentação teórica para a adoção das categorias de análise, dando 

continuidade ao trabalho realizamos a coleta e posterior análise dos dados. 

 

4. AS ATUAIS TENDÊNCIAS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMATICA 

 

As atuais tendências de pesquisa em educação da matemática são resultados das 

muitas buscas, questionamento e pesquisas em favor das mudanças nos tradicionais sistemas 

de ensino desta disciplina, é, portanto, fruto de anos de ensino e de trabalho prático no 

universo da Educação Matemática. 

Com as novas tendências muitas coisas mudam, o processo de ensino e aprendizagem 

passa a permitir um aprendizado mais interessante e significativo para a criança. Nessa nova 

proposta ela tem participação ativa e é estimulada a pensar criticamente.  

Surge então a necessidade de se relacionar as tendências mais expressivas, hoje no 

ensino de matemática no Brasil, as quais rompem a visão tradicional, compartimentada e 

linear da matemática. 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DAS ATUAIS TENDENCIAS 

 

 A seguir apresentamos um resumo da tabela utilizada para fazer o levantamento dos 

dados, onde tratamos de forma sucinta as informações necessárias para realizarmos o 

mapeamento dos trabalhos apresentados, com a finalidade de identificar as principais 

tendências de pesquisa. 

 

5.1 Etnomatemática: é uma tendência educacional cuja ênfase incide sobre a valorização e a 

busca do conhecimento cultural ou atividade social que possa ser utilizada no processo 

ensino-aprendizagem e que privilegia o raciocínio qualitativo. 
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5.2 Resolução de problemas: é uma pratica muito antiga no ensino da matemática na escola 

e também muito valorizada pelos professores, até porque, uma das finalidades da resolução de 

problemas é a fixação de aprendizagem de conteúdos formais. 

No entanto, de acordo com as tendências de pesquisa atuais do ensino da matemática, 

a resolução de problemas passa a ser um dos objetivos primordiais no trabalho pedagógico 

com Matemática já que esta é uma competência fundamental para qualquer atividade humana. 

 

5.3 Modelagem Matemática: A modelagem é a proposta pedagógica de construção de um 

modelo abstrato a partir de algum sistema concreto.  

A matemática é vista como um modelo ou modo simplificado de perceber a realidade, 

por meio da análise de alguns de seus aspectos. 

Por assim ser a modelagem matemática enquanto possibilidade de expressão através 

da linguagem matemática, das situações-problema do dia-a-dia data desde os tempos mais 

primitivos, o que significa que esta tendência de pesquisa é tão antiga quanto a própria 

Matemática, sendo resultado da utilização pelos povos antigos no suprimento de suas 

necessidades. 

 

5.4 As Tecnologias de Informação e comunicação - TICs : O desenvolvimento tecnológico 

trouxe para dentro da sala de aula um grande desafio: como incorporar ao trabalho da escola, 

apoiando quase que exclusivamente na oralidade e na escrita, novas formas de comunicar e 

conhecer? E essa é justamente a intenção do uso de novas tecnologias pelos alunos, ou seja, 

contribuir para ampliar sua forma de conhecer e se expressar. Sendo assim, instrumentos 

como o computador e a calculadora, devem fazer parte das aulas de matemática. 

 

5.5 Prática docente, crença e concepções: Segundo Fiorentini até meados dos anos de 1970, 

as pesquisas em Educação Matemática focalizavam a aprendizagem do que o processo de 

ensino ou a pratica docente em sala de aula. 

Com ao passar do tempo, e principalmente com o desenvolvimento de muitas 

pesquisas, a direção do interesse e da preocupação mudou para o processo de ensino e da 

aprendizagem, tendência de pesquisa defendida por Emilia Ferreiro, que diz que é preciso se 

preocupar menos com ―o que‖ o aluno aprende, e mais com ―o como‖ ele aprende. 
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5.6 História da Matemática: A história da humanidade pode oferecer valiosa contribuição 

no tocante a formação te atitudes e valores, como a importância do esforço do trabalho 

coletivo, da resolução de problemas e também a compreensão de alguns conteúdos 

específicos. 

Ao perceber a história da Matemática como resultado de esforço e criação humana, o 

aluno poderá perceber que grande parte do conhecimento, seja cientifico tecnológico ou 

artístico, foi construída a partir da busca de respostas para problemas específicos ou resultou 

dos anseios do ser humano para melhorar a qualidade de vida da sociedade de seu tempo. 

 

5.7 Conhecimento e formação profissional: A formação profissional torna-se um enfoque 

dos mais relevantes, visto que, de acordo com a formação recebida, é que os professores vão 

atuar. No geral eles incorporam determinadas idéias durante a sua formação e tendem a 

perpetuá-las quando ingressam na profissão. Carvalho (1994) indica que o conhecimento é 

interpretado pelos professores conforme seus próprios valores, experiências, conhecimentos 

prévios. 

Torna-se extremamente relevante considerar o nível de conhecimento matemático do 

professor, ou pelo menos, evidenciar a forma como ele maneja os conhecimentos quando 

trabalha a matemática com os alunos. 

 

5.8 Ensino e aprendizagem: As mudanças e as alterações no ensino da matemática 

acompanharam a evolução do mundo. Propostas educacionais inovadoras provocaram 

mudanças no currículo da matemática e consequentemente no processo de ensino e de 

aprendizagem desta disciplina, possibilitando inclusive uma atuação mais ativa por parte do 

aluno na construção do seu conhecimento. 

  

5.9 Resultados obtidos 

A primeira iniciativa foi tentar obter estas informações junto aos resumos que estavam 

disponíveis nos anais do site, os quais são publicados anualmente por ocasião das reuniões da 

Associação. Mas, logo no deparamos com uma dificuldade nem todos os resumos apresentam 

claramente estes dados. Diante desse obstáculo, decidimos então fazer a análise de cada 

trabalho a partir de sua leitura integral. Convém destacar neste momento que esta análise é 

preliminar. Ainda estamos trabalhando com os dados, como citamos anteriormente vamos 
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identificar as principais tendências com mais clareza. Neste sentido as informações 

preliminares coletadas até o momento estão expostas na tabela seguir: 

 

Atuais tendências Porcentagem (%) 

Etnomatemática 3,8 % 

Resolução de problemas 11,5 

Modelagem matemática 3,8% 

As Tecnologias de Informação e comunicação – TICs 11,5 

 Prática docente, crença e concepções 9,6 % 

História da matemática 11,5 

Conhecimento e formação profissional 30 % 

Ensino aprendizagem 17 % 
Quadro- 02 (tendências e porcentagem de cada um encontros do grupo de trabalho em educação matemática GT 

19). 

 

Através desses dados foi possível constatar que as tendências Resolução de Problemas, 

as Tecnologias de Informação e comunicação – TICs e História da matemática ficaram 

empates e Conhecimento e formação profissional que se destacou, portanto essa tendência é a 

direção que caminha a educação matemática.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa analisaram-se os trabalhos de comunicação científica em Educação 

Matemática apresentada nos últimos encontros da ANPED com a finalidade de identificar as 

atuais tendências que a (o ensino da matemática) educação matemática obteve através desses 

trabalhos e verificou-se qual direção caminha a educação matemática.  

Foram muitas dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa, quanto acadêmica 

com a leitura dos textos e a interpretação dos dados necessários, e também na execução da 

tabulação, pois eram muitos os trabalhos e alem disso, alguns deles fogem ao padrão 

acadêmico, carecem de consistência teórico-metodológica ou de maior cuidado no 

desenvolvimento da pesquisa.   

Em virtude da quantidade de trabalho, até o presente momento foi possível concluir a 

analise total dos dados, sendo que a tendência que mais ficou em destaque foi Conhecimento 

e formação profissional. 

 Foram todos os trabalhos analisados na íntegra porque os resumos não foram 

suficientes, portanto e mais um dos obstáculos encontrados, mesmo assim essa pesquisa 
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contribuiu muito na minha graduação quanto acadêmica, como integrante de uma sociedade e 

como mãe de família. 

 A fonte dessa pesquisa (ANPED), e muito importante dentro do campo científico, e 

muito amplo pela quantia de trabalhos publicados, como citei durante a pesquisa, por isso, 

talvez em outro momento possamos dar continuidade, até mais que isso, alguém também 

possa interessar-se pelo assunto e dar continuidade. 
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RESUMO:  

 

Este artigo trata de um relato de experiência em classe de articulação (atendimento a alunos com 

dificuldades de aprendizagem matemática.) envolvendo doze alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, em uma Escola Estadual do Município de Matupá MT. O objetivo do trabalho é 

apresentar as ações docentes e as estratégias didáticas que auxiliaram os alunos a superarem 

dificuldades de aprendizagem em matemática, especificamente na construção da compreensão do 

sistema de numeração decimal. Com abordagem metodológica de cunho qualitativo, utilizamos para a 

produção dos dados os relatórios de desenvolvimento dos alunos, as avaliações realizadas pelos 

mesmos em sala de aula e a analise do desempenho nas aulas em sala de articulação. Para a análise dos 

dados reportamo-nos a Teoria Psicogenética de Piaget. Os resultados obtidos na pesquisa indicam que 

após o trabalho realizado, utilizando materiais de apoio e estratégias didáticas diversificadas os alunos 

conseguiram superar tais dificuldades, dentro das condições individuais de cada aluno. Os dados 

revelam ainda a importância e necessidade dos professores olharem, individualmente, para cada um de 

seus alunos e assim perceber quais os recursos que devem ser utilizados para que os mesmos possam 

superar suas dificuldades.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As dificuldades de aprendizagem matemática nos alertam para a necessidade urgente 

de avaliar, questionar e repensar os métodos de ensino da disciplina, para se produzir um 

conhecimento de boa qualidade, que vá além dos conteúdos, de fórmulas e regras de 

matemática, trabalhando assim com metodologias diversificadas e a criatividade, 

desenvolvendo no aluno competências de produção e argumentação diante de resolução de 

problemas e resultados.  

É um desafio para professores e escola fazer com que seus alunos compreendam 

determinados conteúdos matemáticos, que identifiquem e entendam o que eles representam, 

saibam fazer julgamentos e empregar de forma construtiva, crítica e reflexiva seus 

conhecimentos na sua vida cotidiana. 

Desse modo, esse trabalho traz um relato de experiência em classe de articulação com 

atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem matemática e as ações e estratégias 

didáticas desenvolvidas pelo professor articulador para auxiliar os alunos a superar 

dificuldades de aprendizagem em matemática. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A Matemática sempre esteve presente na vida do homem desde os tempos mais 

remotos e vem sendo inclusa ao longo do caminho da humanidade, interagindo com as 

transformações que ocorreram e que continuam a ocorrer na sociedade e no próprio homem.  

Nos dias atuais, a Matemática comporta um amplo campo de relações, regularidades e 

coerências que despertam a curiosidade de instigar a capacidade de generalizar, projetar, 

prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico. Ela faz parte da vida de todos, nas experiências mais simples como o 

contar, comprar e operar sobre quantidades como agricultura e pesca. Essas potencialidades 

de conhecimentos matemáticos devem ser exploradas de forma mais ampla e possível.   

 

2.1 O papel do professor no ensino e aprendizagem da Matemática 

 

O ensino e aprendizagem de matemática envolvem vários elementos, práticas, 

conceitos, abordagens. Assim, o ensino da matemática não se pode fundamentar apenas nas 
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teorias, é necessário criar novas práticas no decorrer do tempo e evoluir objetivamente na 

direção do conhecimento construtivo.  

Piaget (1983) propôs uma teoria para explicar como se da à construção do 

conhecimento através de quatro estágios: no estágio sensório-motor (até 2 anos) o campo da 

inteligência da criança aplica-se a situações e ações concretas. Trata-se do período em que há 

o desenvolvimento inicial das coordenações e relações de ordem entre ações. É também o 

período da diferenciação entre os objetos e o próprio corpo. No estágio pré-operatório (dos 2 

aos 6/7 anos) - É a fase em que as crianças reproduzem imagens mentais. Elas usam um 

pensamento intuitivo que se expressa numa linguagem comunicativa - mas egocêntrica -, 

porque o pensamento delas está centrado nelas mesmas. Já no estágio operatório concreto 

(dos 6/7 aos 11/12 anos) - as crianças são capazes de aceitar o ponto de vista do outro, 

levando em conta mais de uma perspectiva. Podem representar transformações, assim como 

situações estáticas. Têm capacidade de classificação, agrupamento, reversibilidade e 

conseguem realizar atividades concretas, que não exigem abstração e o ultimo estágio seria o 

das operações formais (dos 11/12 até a vida adulta) - É a fase de transição para o modo adulto 

de pensar. É durante essa fase que se forma a capacidade de raciocinar sobre hipóteses e 

idéias abstratas. Nesse momento, a linguagem tem um papel fundamental, porque serve de 

suporte conceitual.  

Para tornar o processo de aprendizagem mais significativo é importante considerar as 

características de desenvolvimento dos alunos, e que os espaços e tempos onde acontecem o a 

aprendizagem sejam organizados e pensados de acordo com a idade que o mesmo se encontra. 

 Com relação a isto, na matemática também necessitamos aprofundar, qual a 

importância do significado do desenvolvimento das estruturas cognitivas, para que se tenha 

uma melhor compreensão do processo de aprendizagem matemática e para que se possa 

auxiliar os alunos que se encontram com dificuldades de aprendizagem, pois  em inúmeras 

das vezes as  praticas escolares contribuem para agravar a situação, onde o professor 

desconhece o desenvolvimento cognitivo da criança e apresenta conteúdos e métodos 

inadequados.   

A aprendizagem da matemática é um componente essencial na educação e uma 

dificuldade em sua compreensão pode provocar prejuízos não apenas na escola, mas também 

na vida cotidiana do sujeito.  

 Nesse contexto, espera-se que o professor operacionalize essas diversas facetas e 
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posicione criticamente em relação à sua prática pedagógica, sendo mais convicto, 

qualificado,capacitado na construção de ensinar e aprender, tornando mais dinâmico, 

pesquisador,investigador e questionador da realidade que o cerca, onde possa trabalhar com as 

diferenças de cada aluno, conhecendo a individualidade de cada um, com sua história de vida, 

costumes, tradições, cultura e religião e a partir desse ponto encontrar soluções para possíveis 

obstáculos de aprendizagem . 

 O que se vê ainda em muitas escolas e passado por muitos professores é que o ensino 

da matemática ainda está direcionado para atuar como instrumento disciplinador e passado de 

forma mecanizada, onde o aluno deve apenas assimilar e saber fazer uso de formulas ou 

regras, o que faz com que este não consiga compreender certos conceitos e passa a apresentar 

dificuldades em sua aprendizagem.  

De acordo com as orientações curriculares do estado de Mato Grosso 

A aprendizagem matemática está ligada à compreensão, isto é, apreender o sig-

nificado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com 

outros acontecimentos, pois sua significação pelo estudante resulta das conexões que 

ele estabelece entre Matemática e as demais Ciências. (2012, p. 10) 

 Sendo assim o ensino da matemática deve propiciar ao aluno a compreensão e 

transformação da realidade, o que possa estimular o seu interesse, curiosidade e espírito 

investigativo e uma vez que ele esta envolvido com seu conhecimento e podendo associá-lo 

ao que vive conseguirá superar suas dificuldades.  

 

2.2 O papel do Professor Articulador na escola 

 

O papel do professor ainda é fundamental para aprendizagem dos alunos, uma vez que 

este seja um educador que se pergunte sobre o que fundamenta o seu pensamento pedagógico, 

a sua concepção de ser humano, de mundo e de sociedade e como isso se relaciona com a sua 

concepção de educação e suas práticas pedagógicas, pois então este terá subsídios necessários 

para compreender e auxiliar seus alunos que se encontram com dificuldades de aprendizagem.  

Nas escolas estaduais do Estado de Mato Grosso, organizadas por ciclos de formação 

humana, de acordo com a portaria n°. 434/13/GS/Seduc/MT, para atender aos alunos que se 

encontram com dificuldades de aprendizagem é disponibilizado professores articuladores e 

quanto a sua função podemos destacar que este devera atender todos alunos com desafios de 

aprendizagens, independente do ciclo em que ele estiver matriculado, no turno inverso ao de 

matrícula, conforme organização da escola. 
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 Desta forma é necessário que o professor articulador, tenha consciência do papel que 

ira assumir e que o seu trabalho ao ser desenvolvido estimule o aluno a localizar seus erros, 

permita que ele compreenda o seu potencial e crie assim condições favoráveis que leve a 

aproximar-se do seu conhecimento, para que este supere determinada dificuldade. 

 

2.3 Dificuldades de Aprendizagem Matemática  

 

Mais do que simplesmente decorar sinais é fundamental que na matemática o aluno 

compreenda e possa interpretar aquilo que estudou e desenvolva habilidades que possam levá-

lo a desenvolver-se como um sujeito participativo no que diz respeito sua aprendizagem. 

Desenvolver hoje no aluno desde os anos inicias de sua aprendizagem as habilidades 

matemáticas é fortalecer suas atitudes quanto cidadão participativo e que teve um 

conhecimento significativo.  

De acordo com Chabanne (2006), acreditamos que a dificuldade de aprendizagem não 

pode ser considerada como um problema definitivo, diretamente relacionado ao fracasso 

escolar, é preciso compreendê-la como ―... um momento da experiência, ou do trabalho 

escolar que visa ao sucesso‖ (p. 16). Nesse sentido, a dificuldade deixa de ser vista como 

falha e passa a ser concebida como um processo dinâmico na construção do conhecimento. 

Diante disto apresentam-se os alunos que estão com dificuldades de aprendizagem 

matemática, os quais não conseguem articular com determinados conteúdos que são lhe 

apresentados e requerem de ajuda para superar tais dificuldades, daí parte a necessidade do 

professor se adequar e auxiliar seus alunos para que possam progredir em seu aprendizado e 

venham alcançar o sucesso escolar. 

 Consideram-se dificuldades de aprendizagem aquelas apresentadas ou só percebidas 

no momento de ingresso da criança no ensino formal, está expressão é usada para referir 

condições que afetam as capacidades de aprendizado de indivíduos, em termos de aquisição, 

construção e desenvolvimento das funções cognitivas.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa se caracteriza de cunho qualitativo, utilizamos para a produção dos dados 

os relatórios de desenvolvimento dos alunos, as avaliações realizadas pelos mesmos em sala 

de aula e a analise do desempenho nas aulas em sala de articulação.  
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Para a o desenvolvimento da pesquisa contamos com a participação de uma professora 

articuladora e de doze alunos de uma escola da rede estadual do município de Matupá- MT. 

A professora articuladora tem 28 anos de idade, possui formação acadêmica em 

Pedagogia. Atua há 8 anos como professora, sendo destes apenas um ano como professora 

articuladora. A jornada de trabalho é de 30h/aula. Não exerce outra profissão além de 

professora e compõem o quadro dos funcionários efetivos.  

Os alunos participantes da pesquisa têm em média 10 anos de idade, estudantes do 5º 

ano do ensino fundamental, no período matutino e vespertino.  

 A escola atende o ensino fundamental I, nos turnos matutino e vespertino. No ano 

letivo de 2013, em que se desenvolveu a pesquisa possuía 27 professores, estavam 

matriculados, 435 alunos. A média de alunos matriculados por turma era de 23. A estrutura 

física da escola conta com 10 salas de aula, possui biblioteca, sala de informática, quadra de 

esportes e materiais de multimídia.  

 

 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa tínhamos como objetivo apresentar as ações docentes e as estratégias 

didáticas que auxiliaram os alunos a superarem dificuldades de aprendizagem em matemática, 

especificamente na construção da compreensão do sistema de numeração. Os dados serão 

apresentados de forma descritiva através de um relato de experiência da professora 

articuladora envolvida na pesquisa e em seguida uma breve discussão com base nas 

evidencias apresentadas no relato da experiência.  

 

4.1 Relato da experiência de sala de articulação 

A experiência aqui apresentada é resultado de uma pratica docente exercida durante o 

ano letivo de 2013, como professora articuladora da aprendizagem.  Para dar inicio ao 

desenvolvimento das atividades nesta função partiu-se de uma analise dos relatórios 

individuais dos alunos que necessitavam de plano de apoio pedagógico. Da analise destes 

relatórios é que surgiram os sujeitos participantes da pesquisa que eram doze alunos do 5° ano 

do ensino fundamental, os quais apresentavam dificuldades de aprendizagem na compreensão 

do sistema de numeração decimal, os dados que estavam descritos nestes relatórios eram 

sintetizados quase sempre da mesma forma, onde se dizia que o aluno apresentava 

dificuldades para compreender as características do sistema de numeração decimal. Partindo 
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daí deu inicio ao processo de intervenção para auxiliar estes alunos a superar tais dificuldades.  

Já que nos relatórios as informações eram sucintas a primeira ação foi realizar uma 

investigação para averiguar até que ponto o aluno compreende tais características. Como 

estratégia inicial foi proposto então uma conversa informal para informar aos alunos o que 

seria trabalhado e ate mesmo como forma de apresentação , após foram organizados em um 

único grupo, onde foi utilizado como recurso didático o ábaco, para que fizessem algumas 

representações dos número, suas ordens e classes, já nesta investigação percebeu-se que para 

melhor rendimento do trabalho era necessário para alguns o atendimento individual e em 

pequenos grupos, sempre com o uso de materiais manipulativos. Desta forma foram dadas as 

aulas, usando estratégias de trabalho individual, grupos com no maximo quatro alunos, 

deixando-os sempre a vontade para a participação e intervenção nas aulas e com o uso de 

materiais diversificados como: contação de historias sobre o surgimento do sistema indo 

arábico, para que o aluno tivesse uma melhor compreensão do uso dos números, como se 

chegou a tal organização do sistema de numeração decimal; material multimídia com 

animações e representações de números no quadro valor lugar, composição e decomposição; 

ábaco e material dourado para trabalhar a composição, decomposição e ordens e classes dos 

números, todos sentiram-se envolvidos com as atividades propostas, demonstrando em cada 

aula mais autonomia quanto a sua aprendizagem.  A cada final das aulas era feito a avaliação 

do desempenho dos alunos e reorganizado os grupos de atendimento conforme a compreensão 

que tinham obtido na aula.  Sendo assim, durante o andamento das aulas percebeu-se que os 

alunos vieram superar suas dificuldades, alguns mais rapidamente e outros levaram um 

período maior. Alem das avaliações reflexivas feitas a cada aula dada, após as avaliações 

bimestrais e o relatório de final de etapa, percebeu-se que a pratica desenvolvida foi 

significativa, pois os alunos apresentaram um melhor desempenho no que foi avaliado quanto 

ao sistema de numeração, também foi possível verificar isso nos diálogos com os professores 

regentes da turma, onde relataram que estes estavam mais participativos em sala de aula 

durante as atividades desenvolvidas com este conteúdo.  

 

4.2 Refletindo sobre a experiência  

A partir do relato da experiência podemos observar que os resultados indicam que a 

pratica desenvolvida, utilizando materiais de apoio e estratégias didáticas diversificadas os 

alunos conseguiram superar tais dificuldades, dentro das suas condições individuais.  
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Os dados revelam ainda a importância e necessidade dos professores olharem, 

individualmente, para cada um de seus alunos e assim perceber quais os recursos que devem 

ser utilizados para que os mesmos possam superar suas dificuldades. 

 Ao dar inicio ao desenvolvimento das estratégias para atender os alunos que se 

encontravam em dificuldades de aprendizagem, após ter feito a analise dos relatórios 

procurou-se saber quais eram as reais dificuldades dos alunos e então desenvolver estratégias 

didáticas que fossem convenientes em cada momento da aprendizagem para que esta 

acontecesse e fosse significativa. 

Podemos assim reportarmos a teoria psicogenética, para compreender os fatores que 

contribuem para a aprendizagem, onde Piaget (1983) explica que o indivíduo, desde o seu 

nascimento, constrói o conhecimento e segundo ele o desenvolvimento está relacionado não 

só ao desenvolvimento físico, mas também se refere ao sistema nervoso e às funções mentais, 

estando relacionado com às estruturas do conhecimento. Sendo desta forma o professor um 

intermediário para que a aprendizagem aconteça. 

A aprendizagem como algo necessário na vida do sujeito, cabe a escola em sua função 

de local onde ocorre o ensino aprendizagem e ao professor como intermediário desta 

aprendizagem, compreender o desenvolvimento intelectual da criança, considerando que este 

é um processo temporal.  

No contexto escolar, o ensino da Matemática é visto como uma linguagem capaz de 

traduzir a realidade, estabelecer suas diferenças. Os alunos trazem para a escola 

conhecimentos, idéias e intuições, construídas através das experiências do seu cotidiano e  

chegam à sala de aula com diferenciadas ferramentas básicas para, por exemplo, classificar, 

ordenar, quantificar e medir. Além disso, aprendem a atuar de acordo com os recursos, 

dependências e restrições de seu meio. 

Ao professor cabe planejar situações que tenham significado para o seus alunos e 

escolher materiais que sirvam de apoio para o trabalho que eles realizarão nas aulas, tornando-

se um organizador e incentivador da aprendizagem.  

Também é possível evidenciar a partir do relato que através dos diálogos com 

professores regentes e dos resultados em avaliações e relatório final, que a superação das 

dificuldades da aprendizagem são possíveis, pois ao final da etapa os alunos conseguiram 

atingir resultados positivos quanto as dificuldades de aprendizagem que apresentavam. 
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Cabe então, ao professor sendo um organizador da aprendizagem compreender que 

cada aluno na educação escolar apresentará diferenciadamente suas habilidades para a 

aprendizagem.  

Para Piaget ―a falta de aprendizagem entre alunos que demonstrem estrutura cognitiva 

que se diz ―normal‖ é provocada pela inadequação entre a fase cognitiva do aluno e a 

metodologia utilizada pelo professor. (Costa, 2012, p. 48) 

Nesse contexto, espera-se que o professor operacionalize essas diversas facetas e 

posicione criticamente em relação à sua prática pedagógica, sendo mais convicto, 

qualificado,capacitado na construção de ensinar e aprender, tornando mais dinâmico, 

pesquisador,investigador e questionador da realidade que o cerca, onde possa trabalhar com as 

diferenças de cada aluno, conhecendo a individualidade de cada um. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades de aprendizagem podem em determinado momento da vida escolar do 

aluno, interferir no domínio de algumas habilidades e rendimentos, no que se refere aos 

aspectos pedagógicos e objetivos traçados para ele. 

A matemática é fundamental na vida cotidiana e seus conteúdos inúmeras vezes são 

considerados difíceis de serem assimilados. Neste sentido acreditamos que é necessário que se 

adote estratégias e instrumentos que atinjam a necessidade do aluno, considerando a 

diversidade dos alunos, seu nível real de conhecimento, dando a chance de todos aprender.  

O professor ao planejar sua ação educativa com o aluno que se encontra em 

dificuldade de aprendizagem deve pautá-la nas experiências individuais do aluno  e criar 

contextos de aprendizagens, nos quais possam aprender, de forma significativa. 
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Resumo 

O interesse pela pesquisa se deu durante a participação como bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Esse programa tem como finalidade ser parceiro das 

instituições escolares, no sentido de contribuir com a escola, alunos e professores. Desta forma, leva o 

bolsista a participar do ambiente escolar com mais intensidade, o que lhe possibilita estabelecer uma 

estreita relação entre teoria e prática, que são processos indissociáveis. Durante o desenvolvimento das 

atividades como bolsista observamos que alguns alunos não realizam com êxito o processo de 

interpretação dos textos e desafios matemáticos para a realização das operações. Os alunos também 

tem dificuldade em expressarem suas opiniões e duvidas com o professor e os colegas de sala. 

Verificamos que em alguns casos não conseguem realizar o simples processo de leitura em voz alta, 

com isso presenciamos os diversos níveis de aprendizagem em sala de aula da escola Municipal 

Ulisses Guimarães de Novo Horizonte do Norte - MT. Portanto o objetivo desse projeto é incluir 

atividades relacionadas à realidade, ou seja, o cotidiano dos alunos, trabalhando com atividades 

lúdicas que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem tanto da matemática quanto da expressão 

oral, desenvolvendo assim suas capacidades nestes dois eixos de formação. Este projeto de 

aprendizagem está previsto para ser aplicado no período de duas semanas, podendo ser adaptado de 

acordo com a turma. Na primeira semana estaremos realizando as atividades voltadas à matemática e 

na segunda semana incluiremos a oralidade e o gênero textual propaganda, promovendo a 

indisciplinaridade. A avaliação e os relatórios serão diários ocorrendo ao final de todas as aulas 

envolvidas no projeto. Esperamos que haja o envolvimento e a participação de todos e que este projeto 

de aprendizagem contribua para o aprendizado dos discentes. 

 

Palavras-chave: Matemática. Expressão Oral. Ludicidade. Projeto de aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

O interesse pela pesquisa se deu durante a participação como bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Esse programa tem como finalidade 

ser parceiro das instituições escolares, no sentido de contribuir com a escola, alunos e 

professores. Desta forma, leva o bolsista a participar do ambiente escolar com mais 

intensidade, o que lhe possibilita estabelecer uma estreita relação entre teoria e prática, que 

sabemos serem processos indissociáveis. 

Durante o desenvolvimento das atividades como bolsista observamos que alguns 

alunos não realizam com êxito o processo de interpretação dos textos e desafios matemáticos 

para a realização das operações matemáticas; com isso verificamos os diversos níveis de 

aprendizagem em sala de aula da escola Municipal de Novo Horizonte do Norte - MT. 

Além da dificuldade na interpretação dos textos e dos desafios matemáticos, 

presenciamos também a dificuldade que os alunos possuem para se expressarem em sala, 

dificuldade esta que não permite ao aluno expressar sua opinião para seus colegas de sala e 

seu professor, verificamos que em alguns casos não conseguem realizar o simples processo de 

leitura em voz alta. 

Portanto para auxiliar os alunos com dificuldades na assimilação e compreensão dos 

conteúdos matemáticos e na expressão oral, desenvolvemos um projeto de aprendizagem que 

tem como objetivo geral: delinear uma proposta interdisciplinar fundamentada em situações 

desafiadoras em que os alunos se sintam motivados e, ao mesmo tempo, sejam protagonistas 

na construção do conhecimento a partir do trabalho organizado por Projetos de aprendizagem. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A matemática faz parte de um conjunto de conhecimentos que devemos desenvolver 

e possui sua importância dentro do contexto histórico-social. 

Na perspectiva do aprender brincando, a ludicidade é considerada uma possibilidade 

muito atrativa e dinâmica, pois com ela os conteúdos são trabalhados de forma divertida, 

animada, descontraída, com o objetivo de chamar a atenção e promover a participação de 

todos, além de levar à construção do conhecimento. Nesse sentido, que significado tem a 

palavra lúdico? 

Segundo Ornelas (apud BARBOSA, 2009, s/p): 
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O termo ―lúdico‖, do latim ludus, embora comumente usada na forma 

substantivada, é um adjetivo que indica algo que possua a natureza do 

brincar. O brincar é o conjunto de ações lúdicas desenvolvidas pelo homem, 

manifestada por meio do jogo ou da brincadeira, com o uso ou não do 

brinquedo como suporte. Neste sentido, o lúdico abarca as categorias do 

jogo, do brinquedo e da brincadeira e, ainda que sejam feitas do mesmo 

tecido conceitual, são demarcadas por suas especificidades. 

  

Mas, o significado da palavra é bem mais amplo. Em sua evolução histórica o lúdico 

deixou de ser um simples sinônimo de jogo e passou a ser reconhecido como uma atividade 

espontânea, funcional e prazerosa ao ser humano, que proporciona a sua integração com o 

meio social onde vive. 

 

Ele é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de absorver o 

indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É este 

aspecto de envolvimento emocional que o torna uma atividade com forte teor 

motivacional, capaz de gerar um estado de vibração e euforia. Em virtude 

desta atmosfera de prazer dentro da qual se desenrola, a ludicidade é 

portadora de um interesse intrínseco, canalizando as energias no sentido de 

um esforço total para consecução de seu objetivo [...] (MAURÍCIO, 2013, p. 

6). 

 

Ainda temos professores nos anos iniciais do Ensino Fundamental que se utilizam, 

basicamente, do lápis, papel e lousa, para alfabetizar seus alunos. Não queremos insinuar que 

este profissional não faça uso de outros meios que promovam a aprendizagem, mas sim, dizer, 

que muitas vezes, o mesmo deixa de usar a ludicidade na sala de aula para o mesmo fim. 

Provavelmente, esse profissional não possui uma capacitação necessária, no sentido 

da formação continuada e por isso, não consegue inovar suas práticas pedagógicas. Dessa 

maneira, ressaltamos que cabe ao professor buscar maior preparo para poder inserir o lúdico 

em sua metodologia, possibilitando uma aprendizagem significativa para o aluno. Pois 

segundo Dallabona & Mendes, (2004, p. 111): 

 

[...] o trabalho a partir da ludicidade abre caminhos para envolver todos 

numa proposta interacionista, oportunizando o resgate de cada potencial. A 

partir daí, cada um pode desencadear estratégias lúdicas para dinamizar seu 

trabalho que, certamente, será mais produtivo, prazeroso e significativo [...]. 

 

Portanto uso do lúdico pode se dar como alternativa metodológica para o professor 

durante o processo de construção, elaboração de hipóteses e reflexão dos conteúdos da 

matemática, culminando numa aprendizagem com perspectivas significativamente amplas na 

vida escolar e social de seus alunos. 
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O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo mais 

real. Por meio das descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar, 

analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem aplicada e compreendida, 

a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer na 

qualificação ou formação crítica do educando, quer para redefinir valores e 

para melhor o relacionamento das pessoas na sociedade (DALLABONA & 

MENDES, 2004, p. 107). 

 

Dallabona & Mendes afirmam que a infância é a idade das brincadeiras, que é por 

meio das atividades lúdicas que deve inserir a realidade do cotidiano infantil, e é por essas 

atividades que expressem o mundo em que vivem, fazendo com que sejam construtores de sua 

própria história. 

 Sendo o lúdico um processo de resultados positivos, utilizaremos esse procedimento 

para trabalharmos a expressão oral, pois será produzida uma televisão onde farão a 

propaganda de produtos existentes no comercio, dessa forma os alunos irão ter a oportunidade 

de desenvolver suas capacidades, de opinar criticar, e de refletir. 

 

[...] uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o 

professor e os alunos, é uma excelente estratégia de construção do 

conhecimento, pois permite a troca de informações, o confronto de opiniões, 

a negociação dos sentidos, a avaliação dos processos pedagógicos em que 

estão envolvidos (BRASIL 1998, p. 24).  

 

Portanto Brasil considera que o educador crie trabalho pedagógico que possibilite o 

aluno desenvolver suas competências na linguagem oral, desta forma permitirá interagir com 

os demais alunos, e construirá seu próprio domínio da oralidade. 

Basso e Parada (1993, p.14) indicam três pontos fundamentais que devem ser 

observados na linguagem oral na escola. O primeiro é o uso da linguagem em situações 

naturais de comunicação em outras disciplinas do currículo, ou seja, utilizar a expressão oral 

em todas as disciplinas de uma forma natural, sem pressionar o aluno, sendo essencial 

valorizar a fala do educando. O segundo refere-se à interrelação de todos os aspectos da 

linguagem: falar, ouvir, ler, escrever; sendo assim é importante trabalhar todos os meios que 

fortalecem a expressão oral, buscando formas para que o aluno seja inserido no tema. Já o 

último está relacionado ao uso da linguagem oral em atividades específicas, sob a forma 

sistemática, onde serão treinadas as estruturas da língua, ou seja, atividades próprias para a 

expressão da linguagem. 
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Esses três pontos possibilitam ao aluno construir, capacidades para evitar os 

bloqueios da fala, fazendo com que não tenha um vocabulário pobre, e incapaz de promover a 

expressão oral. Por isso, deve-se incluir em planejamentos pedagógicos desafios fazendo com 

que o aluno interaja com o tema abordado.  

Para Fagundes, Maçada e Sato (1999) na aprendizagem por projetos a questão de 

investigação surge das indagações, curiosidades e interesses dos aprendizes em construir 

conhecimentos. O delineamento da questão de investigação resulta de uma parceria entre 

educadores e educandos e não de uma proposta prescrita pelo professor. 

Por isso que antes da construção deste projeto de aprendizagem conversamos com os 

professores das turmas desta escola e com os alunos, para saber se aceitariam participar deste 

projeto. 

Nas aulas de matemática, a aprendizagem de um repertório básico de cálculos não se 

dá pela simples memorização das regras de uma operação, mas pela realização de um trabalho 

lúdico que envolve a construção, a organização e como consequência, a compreensão 

significativa desses fatos. 

  
Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança 

significativa nos processos de ensino e aprendizagem, que permite alterar o modelo 

tradicional de ensino, o qual muitas vezes tem no livro e em exercícios padronizados 

seu principal recurso didático. O trabalho com jogos nas aulas de matemática, 

quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como 

observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, 

tomada de decisão, argumentação e organização, que estão estreitamente 

relacionadas ao chamado raciocínio lógico (SMOLE, 2007, p. 11). 
 

 

3. METODOLOGIA  

 

Primeiramente pediremos para os alunos para trazerem embalagens de produtos que já 

foram utilizados em suas casas, como: caixas de leite, potes de iogurte, latas, produtos de 

limpeza etc. Estes serviram para a realização da atividade prática em sala de aula. 

Depois discutiremos com os alunos quais são as operações matemáticas que mais 

utilizamos para comprar e vender produtos, principalmente as operações realizadas quando 

vamos ao mercado, envolvendo assim os conteúdos de: quantidade, quilo, litro, adição, 

subtração, divisão, multiplicação, entre outros. 

Também organizaremos uma lista de produtos junto com alunos, onde eles 

colocaram suas suposições acerca dos preços dos produtos que foram listados. Quando os 
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alunos forem para atividade prática no mercado, estarão comparando os preços que foram 

listados com os preços do mercado. 

Como proposta de atividade prática, faremos uma pesquisa de campo, onde 

estaremos levando os alunos ao mercado para presenciarem e executarem na prática as 

operações matemáticas aprendidas em sala. Este processo será realizado de forma lúdica, 

portando os alunos estarão aprendendo brincando. 

 
O jogo, nas suas diversas formas, auxilia no processo ensino-aprendizagem, [...] bem 

como no desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a imaginação, a 

interpretação, a tomada de decisão, a criatividade, o levantamento de hipóteses, a 

obtenção e organização de dados e a aplicação dos fatos e dos princípios a novas 

situações que, por sua vez, acontecem quando jogamos, quando obedecemos a 

regras, quando vivenciamos conflitos numa competição etc. (MAURÍCIO, 2013, p. 

3). 
 

Para ajudar os alunos a superarem suas dificuldades com relação a expressão oral 

estaremos trabalhando com o gênero textual propaganda, para isso organizaremos os alunos 

em grupos de cinco, buscando incluir alunos que possuem boa expressão oral com alunos que 

quase não expressão sua oralidade, para que possam criar propagandas de 3 produtos. Todos 

os membros do grupo é fornecida a oportunidade participar da criação e da apresentação dos 

anúncios das mercadorias.  

De acordo com Araújo (1965, p.22), ―é por meio das técnicas de comunicação oral 

que as crianças transformam ideias em palavras‖. Araújo afirma da relevância das atividades 

de expressões orais, sendo que é nesses trabalhos que conhecemos os diferentes capacidades e 

aprendizados de mundo que o aluno possuí. 

Em seguida organizaremos a sala de aula para criar o espaço imaginário de um 

mercado, estaremos utilizando as embalagens trazidas pelos alunos, depois vamos etiquetar 

essas embalagens com os preços que eles observaram no mercado, alguns alunos serão os 

vendedores e os outros serão os compradores. Para isso estaremos entregando para eles 

―dinheiro em miniatura‖, dessa forma poderão aplicar as operações matemáticas para comprar 

e vender produtos, eles poderão utilizar nesta atividade, papel e calculadora para fazer as 

contas necessárias para comprar algo. 

Por ser um projeto em construção, não temos resultados concretos, o que temos são 

as observações realizadas durante o desenvolvimento das atividades como bolsista, que 

possibilitaram a construção deste projeto de aprendizagem  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  A referente pesquisa se encontra em processo de construção, pretenderemos com esse 

projeto fazer com que todos os alunos participem de forma assídua, e que ao final consigamos 

fazer com que os alunos tenham superado sua ou pelo menos diminuído sua dificuldade seja 

na assimilação e compreensão dos conteúdos matemáticos ou na expressão da sua oralidade. 

Mesmo na fase de elaboração os professores de outras turmas desta escola se 

interessaram pelo projeto e querem que o mesmo seja aplicado com seus alunos.  
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Resumo:  

Neste presente relato de experiência será apresentado o desenvolvimento de uma 

atividade envolvendo conceitos básicos de geometria realizada com alunos que 

apresentam empecilhos na aprendizagem de matemática. A experiência foi realizada em 

duas turmas de alunos de 9º anos do Ensino Fundamental e teve como contexto uma 

escola estadual participante do Projeto Observatório da Educação com Foco em 

Matemática e Iniciação às Ciências – OBEDUC, Polo UFMT Cuiabá. A Intervenção foi 

feita em sala de aula, nas sextas-feiras durante dois meses, pela graduanda de 

Matemática com a supervisão da mestranda, ambas participantes deste projeto. A 

metodologia empregada foi utilizar a malha quadriculada para trabalhar o conceito de 

área e perímetro para facilitar o entendimento de volume e a construção de sólidos 

geométricos. O resultado dessa intervenção foi muito positivo, pois os alunos 

corresponderam as nossas expectativas participando de todas as fases da atividade 

proposta e compreendendo que o ensino da matemática é uma ferramenta essencial para 

a resolução de problemas no cotidiano. E para a graduanda, a experiência em sala de 

aula, teve um resultado também satisfatório na sua prática pedagógica no curso de 

formação inicial.  

 

Palavras-chave: OBEDUC, Ensino de Geometria, Dificuldade de Aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste referido trabalho é relatar uma experiência vivenciada no ano 

de 2013 realizado em duas turmas de alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental, em 

uma escola estadual situada na periferia da cidade de Cuiabá – MT participante do 

projeto OBEDUC
63

. Todavia, a finalidade principal da ação pedagógica nas turmas 

finais do Ensino Fundamental, foi de auxiliar o aluno a construir o significado dos 

conceitos de perímetro e área de figuras planas e espaciais através dos procedimentos de 

contagem com o uso da malha quadriculada, e consequentemente, a compreender o 

significado do conceito de volume. E assim, ter condições de reconhecer os sólidos 

geométricos em suas planificações com maior facilidade, quando forem solicitadas nas 

avaliações de larga escala como, por exemplo, na Prova Brasil. 

Pelo fato de muitas vezes ter presenciado em sala de aula a recorrente 

dificuldade dos alunos em desenvolver atividades que necessitassem do conceito de 

perímetro e área. Mesmo sendo conceitos elementares, causavam limitações para as 

resoluções de problemas e isso levou-nos a utilizar de estratégias pedagógicas 

diferenciadas, para que fosse alcançada a aprendizagem dos conceitos fundamentais da 

matemática, definitivamente pelos alunos. E aproveitando a atuação do Projeto 

OBEDUC, que realiza intervenções e atendimentos aos alunos através da graduanda, foi 

possível realizar essa experiência proveitosa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como afirma a pesquisadora francesa Stella Baruk (apud BRASIL, 2008, p. 13): 

―toda criança que nasce é um ser matemático. Se, quando cresce, vem a não saber ou 

não gostar de matemática é porque não soubemos trabalhar esse ser.‖ Então, nunca é 

                                                           
 
 
 
63

OBEDUC - Projeto financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), é constituído e desenvolvido por três instituições: Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) – Campus Cuiabá, Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus Barra do 

Bugres e Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖ (UNESP) – Campus Ilha Solteira - 

SP. O objetivo deste projeto é diagnosticar as dificuldades em Matemática e Iniciação a Ciências de 

alunos da Educação Básica de escolas da rede pública de ensino. Tem como finalidade ainda, oferecer 

formação continuada aos professores que ensinam Matemática e Ciências, realizar intervenções e 

atendimento aos alunos com dificuldades. 
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tarde para estar dando o direito de o aluno aprender a conceituar corretamente seus 

conhecimentos básicos da matemática tanto na escola como no seu cotidiano. É algo 

óbvio que a matemática está em todos os lugares, isto é, em todos os setores da 

sociedade. Nisso, concordamos e nos referimos a Centenaro (2010) quando expressa 

que: 

A constatação da importância da Matemática apóia-se no fato de que 

esta ciência desempenha papel decisivo, pois permite resolver 

problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do 

trabalho e funciona também como instrumento fundamental para a 

construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Além 

disso, influencia na estrutura do pensamento organizado e na 

agilização do raciocínio dedutivo do aluno. (p. 8)  

 

É evidente as inúmeras utilidades dessa ciência, porém ainda existe uma grande 

quantidade de alunos com dificuldades na aprendizagem da Matemática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 130-131), afirmam 

que é comum os alunos trocarem o conceito de perímetro por área e da área pelo 

perímetro. Características mostradas pelos alunos que aprendem fórmulas 

mecanicamente e acabam não tendo nenhum tipo de crítica e controle, além de esquecê-

las rapidamente. Então, é preciso criar possibilidades de compreensão dos conceitos de 

área e perímetro de forma mais consistente através de várias formas como, por exemplo, 

procedimentos de contagem no papel quadriculado.  

Devido aos inúmeros benefícios oriundos da aprendizagem matemática ao longo 

da história, esperava-se que os alunos aprendessem com significado o que é ensinado. O 

que ocorre é o contrário, sendo isso constatado por Soares (2009) e que concordamos:  

O que se presencia em sala de aula é uma realidade bem 

diferenciada entre as propostas das diretrizes educacionais e os 

resultados das pesquisas, permanecendo o processo de ensino-

aprendizagem preso a estruturas institucionais e a práticas de 

ensino que se mostram inadequadas para atender às exigências 

das demandas formativas contemporânea. (p.18)  

 

Ocorrem problemas de como está se ensinando a matemática, e se esse ensino 

está tendo significado para o aluno. Existem vários textos acadêmicos que propiciam o 

aprendizado da geometria lançando mão de diferentes instrumentos, como de Rodrigues 

Neto (2008), Gravina (1998), Secco (2007) que sugerem trabalhos para direcionar a 

construção do conhecimento geométrico nos alunos através da manipulação, do contato 

direto com os objetos geométricos como o uso do jogo de xadrez, o utilização do 

Geogebra, assim como a composição e decomposição da área de figuras planas, 
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respectivamente. Fugindo, então, de trabalhar sempre com o material já pronto só para o 

aluno responder. 

Portanto, lançou-se mão dos Descritores da Matriz de Referência do Plano de 

Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil, de matemática para o 9º Ano do ensino 

fundamental (INEP, 2008) e das Orientações Curriculares para a Educação Básica do 

Estado de Mato Grosso, na Área de Ciências da Natureza e Matemática, (MATO 

GROSSO, 2012 p. 30), na tentativa de superar as dificuldades que muitos alunos ainda 

possuíam desses conceitos, nos anos finais do ensino fundamental. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A atividade desenvolvida foi dividida em etapas para melhor compreensão e 

entendimento da proposta pedagógica idealizada, todas usando a malha quadriculada. 

Primeiramente foi retomada as noções da geometria plana no cálculo de perímetro e 

área; Após essa etapa inicial, teria que fazer a Translação de figura geométrica e por 

último iriam calcular a área de sólidos geométricos planificados e construí-los.  

Então, foram entregue os materiais de trabalho, isto é, a malha quadriculada e a 

régua aos alunos. Em seguida, foi solicitado que traçasse uma figura quadrada de 

qualquer tamanho usando a régua como apoio para que a reta não entortasse e a partir 

desse procedimento deveria determinar o perímetro e a área da figura desenhada, 

contando os quadrinhos para comprovar os conceitos do perímetro (soma de todos os 

lados da figura) e da área (produto do comprimento pela largura). Feito esse processo 

com o quadrado teria que desenhar a figura de um triângulo de qualquer tamanho e 

também tinham que contar os quadradinhos da malha para saberem o perímetro e a área 

da figura.como já havia sido realizado; Só depois os alunos construiriam os sólidos 

geométricos, através da planificação feita por eles mesmos.  

Através da ideia do quadrado foi feito também a planificação de um 

paralelepípedo que são formados por retângulos. No geral, apesar de uns estarem 

adiantados e outros mais atrasados, todos conseguiram terminar o que tinha sido 

proposto para as aulas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ação pedagógica desenvolvida com os alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental foi significativa. As aulas foram realizadas levando em consideração o 

ritmo de aprendizagem dos alunos. No total das duas turmas (55 alunos) trabalhadas, 
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mais da metade da quantidade de alunos conseguiram desenvolver as atividades 

corretamente como foi proposto, com empenho e vontade de aprender. Os que já 

compreendiam os conceitos de perímetro e área, tiveram oportunidade de aprender uma 

nova maneira de resolver problemas sobre os assuntos trabalhados. 

Os que ainda não sabiam puderam aprender passo a passo sobre os conceitos, 

que foram construídos com orientações precisas, para uma aprendizagem correta. 

Mais de um quarto da quantidade dos alunos fizeram com bastante dificuldade, 

mas mostravam interesse em entender e aprender para continuar acompanhando a turma 

no andamento das atividades, prosseguiam mais devagar no processo, porém, não 

desistiam. 

Somente uma minoria recusou a participar, não demonstrando interesse em 

aprender e procuravam sempre estar faltando nas sextas feiras. E quando estavam 

presentes ocasionavam discussões alheias ao trabalho proposto que muitas vezes 

atrapalhava o andamento das atividades.  

Apesar dos contratempos desagradáveis, um aluno PNE conseguiu desenvolver 

as atividades propostas sem tanta dificuldade. Enfim, foi enriquecedor toda essa 

experiência abarcada e vivenciada. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ação pedagógica realizada numa escola estadual pertencente ao Projeto 

OBEDUC proporcionou aos participantes envolvidos, algum acréscimo no 

conhecimento matemático básico de geometria. Sendo aulas descontraídas, de 

cooperação entre os alunos que sabiam mais e queriam ajudar os que estavam com 

dificuldades. Até não percebiam quando terminava a aula. A escolha do uso da malha 

quadriculada para o ensino e apreensão do conceito de perímetro e área foi oportuna 

para a sequência didática planejada. Não trazer as figuras geométricas já prontas e só 

para os alunos contarem ou então, só dobrarem para colar a figura planificada foi uma 

decisão acertada. 

Estimulou os alunos para o uso da observação, comparação, concentração e a 

cooperação entre os colegas de sala. Além de dar condições dos alunos resolverem 

problemas que possam surgir nas avaliações oficiais do governo como em qualquer 

outra avaliação que venham a serem submetidos ao longo da vida escolar ou no seu dia 

a dia. Poderão, assim, fazer distinções e opções corretas nas escolhas propostas. Isto 
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mostra que o trabalho foi muito significativo despertando interesses no aluno, revelando 

que esse tipo de procedimento deve continuar a ser efetivado por possibilitar que o 

aluno se aproprie do conhecimento com significado. Foge da aula tradicional, por isso 

deve continuar sendo desenvolvido. 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Vanusa Aparecida Almeida
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Resumo  

Este trabalho foi desenvolvido em 2012, no período do Estágio Supervisionado II do curso de 

Licenciatura em Pedagogia - UNEMAT, em uma escola estadual no município de Cáceres-MT, 

quando trabalhamos a disciplina de Matemática, com alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Nosso objetivo neste trabalho é o de refletir sobre o ensino da matemática a partir 

de uma compreensão de resolução de problemas matemáticos por acreditarmos que assim 

fazemos o aluno pensar produtivamente e, para isso, nada melhor que apresentar-lhe situações-

problemas que o envolvam, o desafiem e o motivem a querer resolve-los. De acordo com os 

PCNs de Matemática (1997), a disciplina desempenha papel decisivo, pois permite resolver 

problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como 

instrumento essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. É 

impossível dissociar a matemática da vida do homem. Todo momento a vivenciamos, em todos 

os nossos movimentos: ao acordar, quando olhamos a hora, no trabalho, na escola, enfim, em 

tudo que fazemos, lá está ela: a matemática. Por ser uma presença constante, torna-se 

imperativo ao aluno conhecer e aprender mais sobre a matemática e assim desmistificá-la. De 

acordo com Cavalcante (2001) o aprendizado da Matemática só está se realizando no momento 

em que o aluno é capaz de transformar o que é ensinado e de criar a partir do que ele sabe. Caso 

essa autonomia para transformação e criação não exista, o que se tem é um aluno adestrado, 

repetindo processos de resolução criados por outros. Apresentaremos a metodologia que nos 

organizamos para desenvolver as atividades, o referencial teórico que nos embasamos e os 

relatos de experiência. Não devemos nos preocupar apenas com o resultado final, devemos sim, 

prestar atenção quando uma criança apresenta hipóteses de resolução e os vários passos que elas 

dão ao longo do caminho para a compreensão da matemática. É preciso se basear na vivencia da 

criança, aproveitando o conhecimento que ela adquiriu antes e fora da escola, proporcionando 

condições para ela trabalhar significativamente com as noções matemáticas para ampliar seus 

conhecimentos e se beneficiar dessas descobertas para sua vida cotidiana. 

 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

 

É impossível dissociar a matemática da vida do homem. A cada momento a 

vivenciamos, em todos os nossos movimentos: ao acordar, quando olhamos a hora, no 

trabalho, na escola, enfim, em tudo que fazemos, lá está ela: a matemática. Por ser uma 

presença constante, torna-se imperativo ao aluno conhecer e aprender mais sobre a 

matemática e assim desmistificá-la. 

 Segundo os PCNS, a matemática promove a construção da cidadania, na medida 

em que a partir de seu currículo, discute as diferenças sócias culturais, entre outras 

questões fazendo com que o aluno adquira a capacidade de compreender as diversas 

informações, e as compará-las a nossa realidade e a adaptar-se a novas situações e a 

pensar criticamente, tomado decisões.  

  Este trabalho apresenta relatos, fundamentação teórica, maneira de como foi 

trabalhado esta disciplina tão imprescindível nas series iniciais, o principal objetivo foi 

que os alunos entendessem o significado de um fato ou objeto, assim estabelecendo 

relações entre a matemática e as demais disciplinas, entre a realidade, e entre os 

diversos temas matemáticos.  

O PROCESSO DA OPERAÇÃO MATEMÁTICA “DIVISÃO” 

  Esse tema do artigo sobre a Matemática nas Séries Iniciais foi desenvolvido em 

uma turma de Ensino Fundamental I, 5º ano, faixa etária de dez a doze anos, turno 

matutino. A turma conta atualmente com 30 alunos matriculados, e me referirei a eles 

como A1, A2, etc... 

 Iniciei a aula de Matemática sobre divisão com um texto intitulado ―Diferente 

jeitos de Dividir‖, e após algumas explicações orais pude trabalhar o conceito básico da 

divisão. Como o texto explica algumas maneiras de dividir que algumas crianças já 

conheciam ficou mais fácil abordar o assunto. Quando perguntei sobre o que eles 

haviam entendido sobre divisão, houve algumas respostas como: 

A1- Aluno do sexo masculino, 10 anos. 

Divisão é uma das quatro operações da matemática. 

A2- Aluna do sexo feminino, 11 anos. 

Todo mundo já sabe fazer essas continhas. 

A3- Aluna do sexo feminino, 10 anos. 

Passa bastante cotinha professora, eu adoro matemática. 
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 Em seguida passei na lousa alguns problemas que continham operações de 

divisão, essas situações problemas continham acontecimentos do cotidiano dos alunos, 

como por exemplo:  

 Meu pai pescou 58 peixes, mas o meu vizinho pescou somente a metade. 

Quantos peixes meu vizinho pescou? 

 Realizei a leitura dos problemas com os alunos, e após algumas explicações 

solicitei que tentassem resolver. Houve algumas indagações, porém todos ficaram 

entusiasmados com o tema porque a maioria dos pais utiliza da prática da pescaria como 

forma de trabalho ou simplesmente hobie, e tenho a impressão que por esse motivo 

conseguiram resolver prontamente e ainda elaboraram novas situações problemas. 

  Com o propósito de formar um estudante criativo e transformador, também por 

meio da matemática, resolvi a partir daquele momento intensificar as aulas de 

matemática em torno de situações problemas de seu dia a dia e simultaneamente 

exercitariam a interpretação de textos e a resolução de problemas. 

  Muitos alunos tiveram dificuldades na hora da interpretação dos problemas, 

pois quando passei somente contas de arme e efetue a maioria fazia com uma rapidez 

muito grande, e eles me solicitaram que eu passasse contas somente dessa maneira, sem 

haver a interpretação dos problemas. 

 Na minha concepção a operação da divisão é a que os alunos apresentaram mais 

dificuldades. Muitos terminam essa etapa escolar sem saber efetuá-la corretamente ou 

sem entender a lógica desse processo. Devemos trabalhar a operação da divisão com 

crianças com o conceito de repartir igualmente. 

 Teve um aluno em especial que me chamou atenção, pois além de efetuar os 

problemas rapidamente me pedia para passar ―problemas‖ para ele resolver em casa. 

Fiquei tão feliz porque houve o interesse de participar em sala de aula e fora dela. 

  Segundo Nunes e Bryant (1997, p. 18), uma criança numeralizada no mundo de 

hoje, é aquela que tem certo domínio do sistema numérico e das operações aritméticas e 

que a partir disso, consiga pensar com conhecimento matemático. 

  Em outro momento iniciei aula de Matemática, escrevendo na lousa o tema ―A 

Divisão e Multiplicação no Cotidiano‖, utilizando problemas que continham essas 

operações. Realizei a leitura dos problemas com os alunos e entreguei tabuadas 

fotocopiadas, após algumas explicações solicitei que tentassem resolver.  

  Para minha surpresa percebi que os alunos adoram a disciplina de Matemática, 

algumas vezes tive que fazer mudanças no plano de aula, pois eles pediam que eu 
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passasse essa disciplina e era uma alegria quando eu escrevia na lousa o nome da 

mesma. Senti que as dificuldades com o passar das explicações estavam diminuindo, e 

isso me dava mais entusiasmo com a disciplina. 

 Segundo Lorenzato (2006, p. 1), o sucesso ou fracasso dos alunos diante da 

matemática depende de uma relação estabelecida desde os primeiros dias escolares, ou 

seja, a mediação do professor com domínio do conteúdo faz toda a diferença para 

aprendizagem eficaz dos alunos. 

  Para Nunes e Bryant (1997, p. 21), os professores frequentemente tentam 

ensinar às crianças conceitos matemáticos para os quais elas estão totalmente 

despreparadas. Por isso vejo que a necessidade de proporcionar o desenvolvimento do 

raciocínio e a capacidade de resolver problemas diversos por meio da interpretação de 

informações contidas nos textos dos problemas é uma forma levar o aluno a aprender 

com algo significativo no seu cotidiano. 

 Ás vezes o aluno não participa das aulas porque ele precisa ser instigado e 

convidado a participar dos debates em sala de aula, pois somente dessa forma ele 

aprenderá a explicitar todo aquele conhecimento do seu cotidiano, e dessa maneira o 

professor conseguirá fazer a mediação concreta entre o censo comum e o conhecimento 

científico.  

 Saber matemática implica em dominar os símbolos formais independentemente 

das situações específicas e, ao mesmo tempo, poder devolver a tais símbolos o seu 

significado referencial e então usá-los nas situações problemas que assim o requeiram 

(Gómez-Granell, 2006, p. 274). 

 Elaborei algumas atividades de ―cruzadinhas‖ com os temas sobre pescaria e 

construção, levando em consideração que esses assuntos são muito conhecidos no 

cotidiano doméstico das crianças. Ao mesmo tempo em que alguns alunos resolviam, 

outros encontravam dificuldades em entender as perguntas e não em fazer o cálculo. Daí 

percebe-se a dificuldade dos alunos na interpretação dos problemas. Diante dessa 

situação solicitei novamente para que eles mesmos elaborassem problemas para trocar 

entre si, e com isso cada aluno deveria resolver os probleminhas que outro colega 

elaborou. 

 Observei que a maioria dos alunos estava muito entusiasmado com a atividade, e 

isso me levou a considerar que o aluno precisa de um professor que tenha domínio do 

assunto tratado para que possa explicar com mais clareza. Ás vezes o aluno não 

participa das aulas porque ele precisa ser instigado e convidado a participar dos debates 
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em sala de aula, pois somente dessa forma ele aprenderá a explicitar todo aquele 

conhecimento que já carrega do seu dia a dia, e dessa maneira o professor conseguirá 

fazer a mediação concreta entre o censo comum e o conhecimento científico.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 Com essas atividades que foram passadas conseguimos perceber que as crianças 

entenderam sobre o tema, tanto que no dia seguinte chegaram nos contando sobre como 

as operações matemáticas estão em tudo no seu cotidiano. E a intertextualidade entre o 

que eles já conheciam e os conceitos científicos apresentados em sala de aula 

proporcionaram a eles um embasamento em conceitos científicos, enriquecendo os seus 

conhecimentos. 

 Ao final de nosso estágio notamos que os alunos conseguiam elaborar e resolver 

seus próprios problemas e ainda mediar os seus conhecimentos entre eles. 

Parafraseando Paulo Freire, é fundamental o papel do professor como mediador, 

considerando o conhecimento historicamente produzido e vivenciado pelos envolvidos 

nesse ensino, os conteúdos e as metodologias necessitam de exigências competentes e 

de responsabilidade por todos no processo de ensino e aprendizagem. 
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GT 3: História, Arte e Educação: construindo perspectivas 

 

Esse GT tem como objetivo reunir pesquisadores que se interessam por estudar temas 

nos campos da História, da Arte e da Educação na contemporaneidade. 

 

Coordenadores: 

Carlos Edinei de Oliveira – UNEMAT 

Regiane Cristina Custódio – UNEMAT 

Marcia Gomes Freire – UFMT / Assentamento Antônio Conselheiro. 
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A BIBLIOTECA NO ENSINO DE HISTÓRIA 
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67

 

João Ivo Puhl 

 

Resumo:  

O fato de termos a oportunidade de um contato com a informação de uma forma mais 

facilitada, instiga a possibilidade e o interesse na obtenção do conhecimento por 

diversos meios. Observando o ambiente escolar numa visão acadêmica, o objetivo desse 

texto é mostrar o impacto da utilização da biblioteca sobre a aprendizagem. Hoje, 

vivendo como acadêmica do curso de História e como futura docente em História, trato 

principalmente como essa concepção vêm sendo moldada através das atividades 

realizadas pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência. Esta é uma 

oportunidade para partilhar minha curta mas significativa experiência no desempenho 

como bolsista. Este é o meu primeiro contato com a docência na instituição, de uma 

maneira reflexiva, visando construir meu local de trabalho futuro. Enfoco a colaboração 

que a biblioteca pode oferecer como peça essencial para uma melhor didática no ensino 

da História, apesar das dificuldades advindas de avanços tecnológicos dificultando, 

gradativamente, o interesse na leitura e pesquisa individual do educando tendo em vista 

as facilidades de acesso a textos online.  

 

Palavras Chave: Biblioteca, Ensino em História, Indução à Leitura.  
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1.INTRODUÇÃO  

 

Sempre haverá, entretanto, momentos de distanciamento, quanto mais não seja, 

causados por fatores externos a leitura (a interrupção do ato de ler, por 

exemplo); E as ocasiões, vindo à tona, emergindo do universo lido, o leitor pode 

estabelecer relações entre seu mundo e o texto. Há então oportunidade para 

elaborar as emoções desencadeadas pela leitura. Às vezes, a retomada do texto 

significa também uma nova postura diante dele; outras, o fato de termos 

interrompido a leitura não nos impede de mergulharmos novamente nela, como 

se narcotizados, mesmo havendo emoções diferenciadas.  

                                   Maria Helena Martins, O que é leitura, p 60-61 

 

Normalmente, quando a criança tem seu primeiro contato com livros extraídos 

de uma biblioteca, nasce a fascinação e curiosidade pela leitura. Muitas vezes, os 

primeiros livros emprestados da instituição foram aqueles que nos despertavam encanto 

com suas capas coloridas e com frequência relacionados à animais falantes. 

Isso se tornou um precioso estimulo à criança de amor para leitura. Logo mais o 

gosto pela leitura iria refletir-se em bons resultados na sua formação escolar. Isso refere-

se ao tempo de alguns anos atrás quando raramente as crianças tinham contato direto 

com tecnologias que quebravam, com facilidade, o estimulo para ceder ao convite para 

a visitação da biblioteca. 

O recorte feito acima enfatiza a influência e o significado que a leitura 

proporciona ao nosso relacionamento com o mundo, no início de sua obra Maria Helena 

Martins, expõe significativas observações referente ao tema, através de sua contribuição 

bibliográfica, nos é permitido enxergar um relevante conceito sobre leitura. A 

compreensão adquirida através da autora, consta que o ato de ler, vai além da linguagem 

escrita, mas também verbal e visual, com finalidade em conseguir captar a essência de 

sua definição.  

 

2.DESENVOLVIMENTO  

 

Antes de iniciar como bolsista no Programa Institucional de Iniciação à 

Docência (PIBID), tinha uma visão não muito esclarecida e comum sobre o que ocorria 

dentro de uma instituição educacional do lado dos docentes. Ainda não tenho a 

compreensão exata, porém através dos trabalhos realizados na escola, pude desenvolver 

um novo olhar sobre o ambiente escolar. 
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Percebi que a escola é muito mais do que uma transmissora de conhecimento 

planejado e executado didaticamente. Entendi especialmente que há uma conexão entre 

o fornecimento de conhecimentos e de valores morais para auxiliar na construção do 

caráter do indivíduo em formação. 

Durante as atividades realizadas na Escola Ana Maria Noronha das Graças em 

Cáceres- MT, pude notar que entre os alunos é grande o desejo pela leitura, apesar do 

acervo da biblioteca não ter grandes proporções e recentemente ainda ter sofrido um 

incêndio, obrigou a biblioteca desta escola a necessidade para recomeço na ampliação 

de obras literárias. Constatei através de observação do local, que apesar de os livros 

infantis que são de grande importância para a incitação à leitura não serem muitos, os 

estudantes sentem-se satisfeitos ao usufruir do ambiente agradável que a biblioteca 

dispõe, exclusivamente durante a recreação, porém ao analisar, nota-se que há uma 

maior demanda na preferência para a retirada de livros a fim de suceder uma leitura em 

casa. 

A escola situa-se em um bairro distante do centro da cidade, o que faz com que a 

maioria dos alunos sejam moradores razoavelmente próximos da instituição. Porém, o 

estabelecimento de ensino atende também estudantes de zona rural que necessitam de 

ônibus para o comparecimento nas aulas e, muitas vezes, esse fornecimento de 

locomoção é falho por parte da prefeitura. 

Tendo em mente o ambiente em que os alunos vivem que se caracteriza pela 

baixa renda financeira, podemos ter uma ideia superficial sobre a utilização de inovadas 

tecnologias no entorno do espaço educacional. Isso não quer dizer que não possuam 

telefones celulares ou outros objetos de uso que criam uma barreira ao interesse pelo 

que se ensina na escola. 

Neste contexto social e econômico do bairro e meio rural constata-se que a 

resistência é muito menor se comparada às instituições do centro da cidade, que 

convivem com essa dificuldade que interfere na concentração dos alunos para o 

aprendizado e a obtenção do conhecimento. 

Na posição de acadêmica e futura orientadora de trabalhos educacionais, percebi 

que o acervo da biblioteca da escola apresenta obras significativas para o ensino da 

História e isso abrange de forma positiva a ótica de assuntos referentes aos conceitos da 

História. 
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Temos que ter em mente que o papel do professor é fundamental no estímulo do 

aluno para buscar tais livros, pois é raro que esse interesse desperte de modo espontâneo 

e involuntário sem ter um princípio de indicação. 

Isto nos remete à nossa formação atual como educadores, e à complexidade em 

focar e escolher assuntos acadêmicos de forma que não se percam os princípios básicos 

do ensino. Selecionar conteúdos que sejam lecionados para alunos de forma prazerosa e 

que os estimulem a buscar além da sala de aula são um grande desafio à pratica docente. 

Dessas escolhas depende em grande parte o despertar do desejo dos estudantes pelo 

saber da História. 

A função do professor no estímulo à leitura, na maioria dos casos, é responsável 

por suprir a deficiência da participação dos pais durante a formação dos filhos. 

Infelizmente essa ausência de interesse pela leitura não ocorre somente em escolas 

consideradas distantes do meio urbano, mas também está presente em grandes 

instituições que possuem acervos preciosos de pesquisa. 

Essa carência na atenção da família para o aprendizado do filho como aluno 

requer esforço dobrado do professor para que não haja um fracasso no resultado do 

ensino. Cabe então manter um elo afetivo e pedagógico entre docente e discente que, 

por mais que ainda não supra toda a figura que os pais como sociedade representam 

dentro da escola, faz com que não haja perda total do ânimo do educando para o 

aprendizado.  

 

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pode 

pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face das 

explicações discursivas do professor, espécies de respostas a perguntas que não 

foram feitas. Isto significa realmente que devamos reduzir a atividade docente 

em nome da defesa da curiosidade necessária, a puro vai-e-vem de perguntas e 

respostas, que burocraticamente se esterilizam. A dialogicidade não nega a 

validade de momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala 

do objeto. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, 

do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 

apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e 

alunos se assumam epistemologicamente curiosos. 

 

Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, pg 52.  

 

Entramos a partir daí num ciclo que é embasado não somente no esforço do 

professor, mas também na cooperação da instituição educacional na motivação pela 

leitura. Todo corpo docente e funcional da escola precisa atuar para que o papel da 

Biblioteca alcance grande relevância no auxílio à formação qualificada dos educandos. 
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A reflexão referente ao recorte feito de uma das obras de Paulo Freire, corresponde a 

orientações para didáticas no ensino, o autor instiga o encorajamento do corpo docente 

para que haja um estímulo na busca pelas respostas de perguntas recorrentes as aulas, é 

interessante aguçar este sentido de curiosidade no aluno, pois reflete no desejo de busca, 

além do melhoramento na aptidão pelo saber, mas é conveniente que tenha um local de 

referência para essa pesquisa ocorra, tornando indispensável o papel da biblioteca para a 

eficácia do método. A escola precisa propor mecanismos contextualizados que possam 

servir de maneira criativa e atrativa na indução do aluno à leitura. Na escola observada e 

citada, esses métodos são utilizados exclusivamente durante a sala de aula. O professor 

indica obras para pesquisa, inibindo a procura rápida e superficial através da internet, 

priorizando a busca por livros do acervo bibliotecário. 

Devemos compreender que hoje temos ferramentas tecnológicas que nos 

auxiliam de maneira significativa para obter as informações necessárias ao processo de 

aprendizagem. Temos que nos convencer que também podemos utilizá-las como 

instrumentos de apoio na intercalação de diversos assuntos. Além disso o docente 

necessita capacitar-se no uso proveitoso destes meios para motivar a aprendizagem dos 

alunos. 

Consideramos praticamente impossível vetar completamente ao aluno os 

avanços da tecnologia e o fascínio que ela exerce sobre o seu imaginário. Pois o aluno 

está para além do ambiente escolar e não podemos ignorar que até mesmo nós nos 

deixamos levar pela informação virtual. Estamos deixando de lado anteriores práticas 

sociais e pondo em seu lugar, como mais importantes, os métodos rápidos que 

prometem resultados instantâneos. 

O aluno passa por fases de curiosidade e transformações, o que pode levá-lo a 

rumos distintos, inclusive na sua formação como indivíduo dentro de uma sociedade. 

Transformando o papel do professor em um guia da aprendizagem pessoal, para que 

possa saber da forma correta transformar a informação em conhecimento e logo o saber, 

em fazer.  

 

3. CONCLUSÃO  

 

Concluo afirmando a importância de estimular o aluno à leitura durante sua 

formação. O resultado advindo do trabalho do professor no papel de orientador e guia 
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na construção do saber e dos valores além de gratificante, é essencial na construção do 

caráter do aluno como cidadão. 

Saber usar práticas que ajudam o educando advém exclusivamente do docente. 

Isto o torna responsável pelo cultivo e a indução do aluno ao conhecimento. Supõe a 

capacidade e a necessidade de saber lidar com os obstáculos e dificuldade dos 

estudantes ao lecionar. Deve ser capaz de antecipar, diagnosticar e prever os problemas 

de indisciplina, de aprendizagem e outros que comumente afetam os alunos, para que 

não se crie um ambiente de descontrole e desconforto perante a classe. 

O docente capacitado cuidará para não cometer erros de descontextualização, 

pois acertar nas estratégias pedagógicas se torna mais fácil após a observação do 

ambiente escolar. Esta experiência deve servir de parâmetro ao propor objetivos de 

ensino após a conclusão do curso, para não se transformar em professor com método 

bancário que desconsidera os saberes do sujeito aprendiz e atua como um autômato no 

ensino. 

Somente um docente com profundo domínio dos saberes de sua disciplina será 

capaz de criar situações criativas de aprendizagem de forma prazerosa transformando a 

informação de fontes e do livro didático em conhecimento histórico com fascínio que 

supra boa parte das dificuldades de aprendizagem relacionadas ao ensino da História. 

Entrando no quinto semestre do Curso de Licenciatura Plena em História e tendo 

a oportunidade de aprender como Bolsista do PIBID comecei a deparar-me com as 

questões desafiadoras da escola e da docência que antes só conhecia pelo lado do 

discente, sinto-me provocada a investigar e investir em novos meios e estratégias para o 

ensino da história e uma delas é o estímulo à leitura de materiais impressos que se 

encontram nas bibliotecas das escolas e o outro é a capacitação para a utilização dos 

meios digitais de acesso à informação a ser analisada e transformada em saber e 

conhecimento historiográfico. 
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RESUMO 

O texto traz uma reflexão e abarca saberes relacionados a um contexto metodológico e 

filosófico onde os acadêmicos desenvolveram uma experiência relevante em aulas de 

filosofia no curso de Administração, Enfermagem, Contábeis, Agronomia e Ciência 

Biológicas na UNEMAT Campus de Tangará da Serra, em 2013 e 2014), cujas 

experiências trabalhadas foram expressos em banners, e os mesmos expostos nos 

corredores do Campus. Os banners tem a pretensão de abranger e mostrar 

conhecimentos científicos pesquisados em aula, biblioteca e em campo, baseado nas 

técnicas de pesquisa em Metodologia Científica. Como a organização dos materiais, 

fotos, pesquisas em obras, entrevistas nas empresas, hospitais, escritórios, escolas e 

instituições fins, foram estudados em grupos de trabalho e transformou-se em processo 

organizacional tanto em cada grupo trabalho e excelência acadêmica. O banner trata-se, 

de uma ajuda para explicar conhecimentos em tópicos facilitando uma comunicação 

oral, de um assunto estudado, no caso, os conhecimentos dos filósofos. O banner pode 

ser adotado por professores, acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Qualquer aprofundamento teórico ou prático deverá ser consultado em referencias para 

uma compreensão e fundamentação teórica. A intenção é facilitar a busca de 

conhecimentos aos alunos no que se refere aos trabalhos de pesquisa acadêmica e em 

apresentação dos assuntos pesquisados. A estrutura do trabalho do banner, por si só, 

serve de modelo para trabalhos realizados em sala de aula, e explicados a classe e ao 

público. Os banners podem ter observações próprias e conotação científica, notou-se 

que a disciplina de Filosofia se tornou uma das mais importantes disciplinas para os 

alunos nos cursos de graduação, onde os acadêmicos foram lendo e explicando os textos 

dos banners, com conhecimentos relacionados ao conteúdo programático. É mais como 

um caminho para o universitário em adquirir conhecimentos, através das técnicas de 

pesquisa expressas em teor cultural e acadêmico. A filosofia possui conteúdo, é 

reflexivo e a responsabilidade única da didática aplicada pelo professor que ministra a 

aula que trata em motivar o universitário em realizar novas práticas pedagógicas, e 

inovando as aulas a cada dia que passa, usando o banner. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo tem a intenção de mostrar caminhos viáveis de trabalho com o uso de 

banners em atividades universitárias, e facilitar a busca de conhecimentos aos alunos 

aos trabalhos de pesquisa acadêmica e em apresentação dos assuntos pesquisados. A 

estrutura do trabalho do banner, por si só, serve de modelo para trabalhos realizados em 

sala de aula, e explicados a classe e ao público.  

O banner pode ser adotado por professores, acadêmicos dos cursos de graduação 

e pós-graduação. Qualquer aprofundamento teórico ou prático deverá ser consultado em 

referencias para uma compreensão e fundamentação teórica. 

Os banners podem ter observações próprias, sem conotação científica, notou-se 

que a disciplina de Filosofia se tornou uma das mais importantes disciplinas para os 

alunos no curso de graduação em Administração Empreendedorismo, onde os 

acadêmicos foram lendo os textos dos banners. É mais como um caminho para o 

universitário em adquirir conhecimentos, através das técnicas de pesquisa expressas em 

teor cultural e acadêmico. 

Na verdade, a disciplina de filosofia em si, é muito interessante para apreender 

as reflexões de pesquisa, já que seu conteúdo do banner é simples e até mesmo 

primário; a rejeição se torna mínima cuja, responsabilidade única da didática aplicada 

pelo professor que ministra a aula que trata em motivar o acadêmico em realizar novas 

práticas pedagógicas, e inovando as aulas a cada dia que passa. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A confecção dos banners é eminentemente prática e deve estimular os alunos para que 

busquem motivações para encontrar respostas às suas dúvidas.  

Caso alguma regra não esteja sendo cumprida, a responsabilidade é dos autores. 

Quando falamos de um curso superior, estamos nos referindo, indiretamente, a 

uma Academia Universitária, já que qualquer Faculdade nada mais é do que o local 

próprio da busca incessante do saber e, nesse caso expresso em banner. Neste sentido, a 

disciplina de filosofia tem uma importância fundamental na formação do profissional 

pelo seu método investigativo. 
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O banner deve ser trabalhado pelo professor da disciplina nos cursos 

universitários. Possui funções progressivas solicitações e continuamente retomadas até 

que se adquiriam as várias normas, a familiaridade indispensável para que sua aplicação 

se torne espontânea, eficaz e agradável.   

Fornecer os pressupostos básicos de Filosofia são necessários na iniciação de um 

pensar novo que permitam ao aluno melhor convivência acadêmica e aumento do nível 

de aproveitamento nos estudos e no Curso. 

Conscientizar o aluno da importância da elaboração de banners por estudo 

científico que lhes possibilitem o desenvolvimento de uma vida intelectual disciplinada 

e sistematizada, garantindo-lhe assim, maior aproveitamento e produtividade na 

apresentação dos conteúdos estudados. Levar o aluno a praticar o conteúdo 

metodológico estudado através de exercícios e práticas, com o objetivo de adquirir 

instrumental adequado ao banner como trabalho acadêmico. 

Conscientizar, através da instrumentalização da pesquisa e do trabalho científico, 

de que a universidade é por excelência o centro do desenvolvimento do raciocínio 

lógico e do espírito crítico e observador do aluno. 

O conceito de universidade está centrado no tripé: pesquisa, ensino e extensão. 

Entende-se pesquisa como a produção de conhecimento por uma comunidade de 

investigação, e a extensão como a universidade presta serviços à comunidade, 

oferecendo cursos e atividades diversas e modelos diferentes, o ensino é em geral 

compreendido como o momento da transmissão do conhecimento e o banner cumpre 

um papel relevante, porque com ele podem ser transportados os saberes que constam 

nele de um lugar para outro. 

A pesquisa é o conjunto de investigações, operações e trabalhos intelectuais ou 

práticos que tenham como objetivo a descoberta de novos conhecimentos, a invenção de 

novas técnicas e a exploração ou a criação de novas realidades. 

A Pesquisa Científica na Universidade é a realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 

metodologia ligadas na ciência. 

O Banner é resultado de pesquisa na universidade é necessária, a formação 

intelectual e cultural do acadêmico que esse processo se realize. Porque o estudante 

começa a entender a importância que a pesquisa tem em relação a aprendizagem e 

principalmente após a apresentação oral. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As regras de elaboração do banner de uma  pesquisa devem ser tratadas desde o 

começo do estudo acadêmico.  

Assim como: 

- Tamanho 0,70 x 1,20 m; 

- Impresso em napa ou outros meios;  

- Escolha do tema ou assunto; 

- Objetivo do estudo; 

- Conceitos gerais; 

- Metas claras; 

- Missão, ou seja, aonde quer chegar; 

- Identificação dos autores; 

- Imagens visuais discretos; 

- Fotos sobre o assunto. 

No ensino pelo banner podem ser trabalhadas quase sempre atividades práticas, 

de pesquisa, de laboratório ou de campo relacionadas com as habilidades profissionais 

próprias de cada área. As áreas exigem pesquisas dependendo da prática profissional. 

A metodologia científica é uma disciplina que possibilita ao aluno as diversas 

técnicas de pesquisa. É uma disciplina que será aproveitada no decorrer do curso inteiro, 

inclusive na pós-graduação. 

É necessário que o universitário tome consciência de si, que não basta ir às aulas 

para obter os seus conhecimentos, mas é preciso ler e ler corretamente inúmeras obras 

que a academia solicita, a fim de ampliar e desenvolver os seus conhecimentos e obter 

pesquisas relevantes com significações científicas. É muito importante que o acadêmico 

participa das aulas, contribuindo assim no desenvolvimento dos programas de pesquisa 

na universidade. É interessante participar dos projetos de pesquisa que existem na 

universidade. 

É interessante que a metodologia dos banners, seja trabalhada por professores 

que tenham conhecimento sobre a área e os estudantes confiam no profissional que está 

orientando e ensinando roteiros, etapas da confecção do banner. Um professor que 

orienta leituras e integra os conhecimentos, e abre os horizontes intelectuais do discente, 

terá facilidade em desenvolver a montagem de saberes que constam no banner. 
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Os estudantes universitários iniciantes no curso de Administração, treinam 

passos no caminho da ciência, por isso buscam o espírito científico e mentalidade 

científica, mas também se instrumentar e habilitar-se a trabalhar com critérios de 

ciência, em comunicações orais. 

Os professores proporcionam os passos e condições de realizar os trabalhos de 

pesquisa que aos acadêmicos forem sendo gradativamente solicitados de acordo com as 

normas da metodologia organizadas pelo professor. 

Os estudantes trabalham cientificamente quando realizam pesquisas dentro dos 

princípios estabelecidos do conteúdo trabalhado em aula, quando adquirem a 

capacidade não só de conhecer as conclusões que lhes foram transmitidos, mas também 

se habilitam a reconstituir, a refazer se as diversas etapas do caminho percorrido pelos 

cientistas. 

As várias áreas ou disciplinas exigem, umas mais e outras menos, práticas 

profissionais que denominamos de pesquisa e cujos resultados deveriam ser expostos na 

universidade. 

Para trabalhar metodologias diferentes na universidade, faz-se necessário um 

embasamento teórico pelo qual responde fundamentalmente o ensino superior. 

A fundamentação teórica nos banners, podem ser conceituações relacionadas a 

conceituações do assunto pesquisado, artes e das técnicas é justificativa essencial desse 

nível de ensino e inicia-se a tarefa de aprendizagem na universidade. 

Para se obter um banner qualitativo na Universidade o professor observa o seguinte: 

a) Conceber a administrar situações-problema, ajustados ao nível e às possibilidades 

dos alunos; 

b) Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino; 

c) Estabelecer laços subjacentes às atividades de aprendizagem; 

d) Observar e avaliar os acadêmicos em situações de aprendizagem, de acordo com 

abordagem formativa; 

e) Fazer balanços periódicos da pesquisa e analisar com competência e tomar 

decisões de progressão. 

f) Montagem do banner e imprimir. 

O professor orienta o acadêmico que precisa munir de textos básicos para o 

estudo de sua área específica, tais como um dicionário, um texto introdutório, um texto 

de história, algum possível código mais amplo, algumas revistas especializadas, todas 

obras específicas à sua área de estudo e a áreas afins. 
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O material didático científico e filosófico deve ser considerado e tratado pelo 

professor para o universitário como base de estudo pessoal, que complementará os 

dados das atividades de classe. 

O estudante universitário precisa começar a estruturar uma biblioteca pessoal ou 

virtual, adquirindo gradativamente alguns livros e programas fundamentais para o 

desenvolvimento de seu estudo. Os livros que o acadêmico adquire são obras de 

referência de pesquisa, de leitura e deve guardar em lugar arejado os banners, para 

aproveitar em outras oportunidades. 

As aulas para o universitário podem ser interessantes e uma fonte de dados para 

a elaboração dos saberes que irão aos banners. Os universitários podem ser utilizados 

para tirar dúvidas sobre o desenvolvimento do próprio trabalho, sempre que pertinente 

ao tema tratado, ou se utilizar o momento logo após do final da aula, para uma consulta 

individual ao professor. Prestar atenção as aulas, procurando sempre relacionar os temas 

tratados com o projeto de pesquisa, pode trazer interessantes sugestões para a 

comunidade ou até alteração do rumo do trabalho.  

É interessante escolher um tema em sintonia com o programa da disciplina em 

curso, durante o desenvolvimento da pesquisa e do banner. As aulas acabam 

funcionando como estímulo de perguntas e respostas ou um feedback. Assim tanto os 

colegas da sala e o professor da disciplina discutem os assunto e acabam aprendendo 

continuamente, e auxilia no progresso da disciplina. Por isso é importante tomar nota 

das aulas quando as discussões têm relações com o tema de pesquisa proposta em sala 

de aula. 

A partir da matrícula o acadêmico está inserido num outro grau de 

aprendizagem. Ele deve participar com banners em congressos, conferências, 

seminários, jornadas, simpósios, mesas redondas, oficinas e sessões de comunicação são 

meios favoráveis para o desenvolvimento de pesquisas. Normalmente, nestes eventos 

são reunidos pesquisadores experientes com banners, e é possível encontrar pessoas que 

estejam se dedicando a temas semelhantes ou bastante próximos do tema escolhido.  

A informação colhida nas aulas expositivas no debate em grupos, nos seminários 

e conferências é assimilada nas organizações dos banners. 

O trabalho científico do estudante universitário deve ter caráter de descoberta e 

avanço para a ciência e para a humanidade e também caráter de redescoberta e 

conquista para si mesmo. 
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O professor dirige os primeiros trabalhos de pesquisa em caráter didático-

pedagógico, isto é constituem meio de aprendizagem, ensinam, exercitam, treinam, para 

apresentar em público os conhecimentos expostos nos banners e habilitam a refazer 

cientificamente caminhos já percorridos. 

Todos os trabalhos relacionados aos banners devem ser orientados e mediados 

pelo professor, porque é responsabilizado pelo conteúdo da pesquisa. 

Ao professor não basta ser um grande especialista, é dar conta de que é também 

um professor e mestre, consequentemente, um educador inserido numa situação 

histórico-cultural de um país que não pode desconhecer a pesquisa universitária e a 

importância dos banners como uma prática educativa na universidade. 

O professor deve recomendar ao aluno um tempo de estudo ou vários dias da 

semana, com objetivo de revisar a matéria ou preparar os conhecimentos que irão ao 

banner sobre pesquisa realizada. 

É necessário e importante que o professor seja pesquisador de algum objeto de 

estudo, sendo um referencial ao acadêmico. Não precisa ser um ―perito em pesquisa‖ 

mas sobretudo produz pesquisa específica, como profissional da educação, um 

pesquisador em sua disciplina que atua em sala de aula, e que tenha confeccionado 

alguns banners para seu uso em aulas ou conferencias.  

Tratando-se do ambiente escolar, prevalece a pesquisa como princípio educativo, 

é relevante e reconstrutivo voltado para a educação do aluno. 

O reconhecimento do professor pelo seu conhecimento é pela sua prática 

pedagógica que deve contribuir na reconstrução cultural dentro da sala de aula na 

formação acadêmica. E que a pesquisa se transforma em resultado ou aplicabilidade 

social. 

No contexto da elaboração dos banners a leitura é condição de vida do 

universitário, se considerarmos vida no sentido de transcendência ao próprio homem, ou 

seja, se consideramos vida não só a vida do homem em si como vida do homem como 

ser do mundo, e como participante da sociedade dos homens. 

O expositor do banner adota a excelência da argumentação, a explicação, a 

transparência e a clareza na formulação das questões e das perguntas determinarão o 

grau de cientificidade do conteúdo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A metodologia em seu exercício requer como pressuposto uma atitude ante o 

conhecimento, que se evidencia no reconhecimento das competências, possibilidades e 

limites da própria disciplina no caso Filosofia e de agentes no conhecimento e na 

valorização de sua sustentação. 

Para trabalhar a interdisciplinaridade com as práticas de elaboração e confecção 

de banners uma liberdade científica, alicerça-se no diálogo e na colaboração, no desejo 

de inovar, de criar, de ir além e exercita-se na arte de pesquisar, na qual se desenvolva a 

capacidade criativa de transformar a concreta realidade mundana e histórica numa 

aquisição maior de educação em seu sentido lato, humanizante e libertador do próprio 

sentido de ser-no-mundo. Podemos entender que a metodologia científica da utilização 

de banners é um novo paradigma na sociedade e na universidade brasileira, devido as 

mudanças aceleradas que acontecem no meio acadêmico. 

 Ao finalizar o artigo é necessário, pensar numa universidade que atenda a 

diversidade, é assegurar a cidadania a todos que fazem parte dessa diversidade, sendo 

compromisso social político para uma educação de qualidade. Nesse caso cabe a 

universidade promover a autonomia, não como produtora do conhecimento. Mas como 

instituição formadora de cidadãos e socialmente importante e necessária, nas relações 

com a sociedade, buscando uma excelência acadêmica, pela via prática apropriando-se 

dos banners. 
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Resumo: 

Os recursos didáticos são facilitadores do aprendizado uma vez que o aluno procura 

algo que ele mesmo possa confeccionar, tornando assim o aprendizado mais prazeroso e 

agradável. Este trabalho objetivou utilizar os modelos didáticos para facilitar o 

entendimento de biologia celular pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola 

Estadual Artur da Costa e Silva.  A escola pública onde o trabalho foi desenvolvido está 

localizada na cidade de Alto Alegre dos Parecis. O projeto envolveu 223 alunos em sete 

turmas de 1º ano do Ensino médio, sendo cinco do período vespertino e duas do período 

noturno. A confecção de modelos didáticos foi realizada pelos alunos do 1º ano do 

Ensino Médio nas aulas de biologia no decorrer do mês de novembro. Para confecção 

foi dividido as turmas em dez grupos cada sala e, delimitado o tema do modelo a ser 

confeccionado. A escolha dos materiais ficou a critério dos grupos, entretanto, na aula 

de apresentação da proposta aos discentes foi apresentadas sugestões de como poderia 

ser confeccionadas as maquetes. Terminado a confecção as mesmas foram expostas no 

pátio da escola. Os discentes, desde o início, se mostraram bastante curiosos, 

demonstraram interesse e entusiasmo com o desenvolvimento do trabalho de confecção 

das maquetes na sala de aula. No decorrer das atividades foi possível perceber, que a 

confecção de material didático contribuiu para que os alunos compreendessem melhor 

as temáticas estudadas. Foram confeccionados pelas sete turmas de 1º ano do Ensino 

médio 70 modelos didáticos. Os temas utilizados foram as seguintes: célula eucarionte 

(animal e vegetal), célula procarionte (bacteriana), membrana plasmática, citoesqueleto, 

mitocôndria e cloroplasto. Os materiais utilizados na confecção foram os mais variados, 

compostos de materiais comprados em papelaria, reutilizáveis e alimentícios. O uso 

desse recurso didático no ensino de biologia apresenta suas vantagens, pois melhora a 

participação dos alunos aumentando o interesse pelo conteúdo e a interação dentro de 

sala de aula. A confecção de modelos didáticos é forma lúdica aprendizagem, tornando 

o ensino prazeroso e significativo uma vez que o conteúdo deixa de ser abstrato 

passando a ser possível tocar em estruturas que são na realidade microscópicas. 

 

Palavras-chave: Recurso didático. Biologia celular. Aprendizagem lúdica. 

 

                                                           
 
 
 
69

 E-mail: clenildemarques@hotmail.com 
70

 E-mail: jocielag@hotmail.com 
71

 E-mail: sinvalimprensa@hotmail.com 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 305 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de recursos didáticos utilizados em sala de aula de forma inovadora nos 

faz refletir sobre o que versa os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN de Ciências 

Naturais: ―as tendências pedagógicas mais atuais de Ensino de Ciências apontam para a 

valorização da vivência dos estudantes como critério para escolha de temas de trabalho 

e desenvolvimento de atividades‖ (BRASIL, 1997, p.118). Os recursos didáticos são 

facilitadores do aprendizado uma vez que o aluno procura algo que ele mesmo possa 

confeccionar, tornando assim o aprendizado mais prazeroso e agradável. 

A investigação é muito importante no processo de ensino e aprendizagem pois, 

―a utilização de uma metodologia de ensino de Ciências como investigação pode ser 

bastante eficiente para promover tanto mudanças conceituais como metodológicas e 

atitudinais‖ (CAMPOS & NIGRO, 2009, p.79).  

O ensino de ciências necessita do uso de modelos didáticos principalmente em 

se tratando do estudo de estruturas microscópicas. A confecção de modelos didáticos é 

forma lúdica aprendizagem, tornando o ensino prazeroso e significativo. ―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‖ (SETÚVAL & BEJARANO, 2009, p.4). A Escola Estadual Artur da Costa 

e Silva não possui laboratório, o uso de modelos didáticos é uma opção valiosa para o 

processo de ensino/aprendizagem. O manuseio de modelos didáticos como a confecção 

de maquetes, seja bidimensional ou tridimensional, complementa o estudo, seja este 

feito através de livros didáticos, em vídeos e até mesmo em microscópio, pois a 

confecção do material conduzirá o aluno a fazer descobertas e uma análise mais 

completa do objeto estudado. 

Baseado nisso, este trabalho tem como objetivo utilizar os modelos didáticos 

para facilitar o entendimento de biologia celular pelos alunos do 1º ano do Ensino 

Médio da Escola Estadual Artur da Costa e Silva.   

 

2. METODOLOGIA 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Artur da Costa e Silva está o 

localizada no centro da cidade de Alto Alegre dos Parecis. 
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Figura 1 - Bairro Centro, em destaque a Escola Artur da Costa e Silva  

 
Fonte: Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, 2011. 

 

A base econômica das famílias dos discentes é a agricultura. Em 2012, estavam 

matriculados na escola, 923 alunos, sendo 122 são alunos das séries iniciais, 175 das 

séries finais do Ensino Fundamental e 626 alunos do Ensino Médio. 

 
Figura 2 - Escola Artur da Costa e Silva 

 
Fonte: SANTANA et al, 2012. 
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O projeto envolveu 223 alunos em sete turmas de 1º ano do Ensino médio, sendo 

cinco do período vespertino e duas do período noturno.  

A confecção de modelos didáticos foi realizada pelos alunos do 1º ano do Ensino 

Médio nas aulas de biologia no decorrer do mês de novembro. Para confecção foi 

dividido as turmas em dez grupos e delimitado o tema do modelo a ser confeccionado. 

A escolha dos materiais ficou a critério dos grupos, entretanto, na aula de apresentação 

da proposta aos discentes foi apresentadas sugestões de como poderia se confeccionado 

as maquetes. Terminado a confecção das maquetes as mesmas foram expostas pelos 

alunos aos demais alunos no pátio da escola, fato esse que exigiu dos alunos a 

confecção da maquete e preparação para explicar o que havia confeccionado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na sociedade contemporânea em que vivemos o conhecimento científico é muito 

valorizado. ―A ciência é uma construção humana coletiva que sofre a influência do 

contexto histórico, social, cultural e econômico no qual está inserida‖ (GUIMARÃES, 

2009, p.12). Nesse contexto, a aprendizagem se dá por meio de uma metodologia que 

promova ação do aluno mediado pelo educador. 

O uso de modelos didáticos no ensino de biologia celular para os alunos do 1º 

ano do Ensino Médio da Escola Estadual Artur da Costa e Silva, foi bem aceito por 

parte dos discentes. Eles, desde o inicio, se mostraram bastante curiosos, demonstraram 

interesse e entusiasmo com o desenvolvimento do trabalho de confecção das maquetes 

na sala de aula. O uso de material didático contribuiu para que os alunos 

compreendessem melhor as temáticas estudadas. 

As maquetes confeccionadas pelas sete turmas de 1º ano do Ensino médio 

totalizaram 70 modelos didáticos. Os temas utilizados foram as seguintes: célula 

eucarionte, célula procarionte, membrana plasmática, citoesqueleto, mitocôndria e 

cloroplasto.  

O manuseio de modelos didáticos como a confecção de maquetes, seja 

bidimensional ou tridimensional, complementa o estudo, seja este 

feito através de livros didáticos, em vídeos e até mesmo em 

microscópio, pois a confecção do material conduzirá o aluno a fazer 

descobertas e uma análise mais completa do objeto estudado 

(BASTOS & FARIA, 2011, p.1869). 

 

Segue abaixo alguns dos modelos didáticos produzido pelos alunos. 
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Quadro1 - Célula eucarionte 

 

Célula vegetal 

 

Materiais utilizados: Palito de dente, papel sulfite, 

massa de modelar, tinta guache, caixa de papelão e  

caneta esferográfica. 

 

Célula animal 

 

Materiais utilizados: isopor, tina guaxe, palito de 

dente, papel sulite, pincel atômico e caneta 

esferográfica. 

 

Célula vegetal 

 

Materiais utilizados: isopor, palito de dente, papel 

sulfite, tinta guaxe, pincel atômico, caneta 

esferográfica e papelão. 

 

Célula vegetal 

 

Materiais utilizados: Caixa de sapato, isopor, massa 

de modelar, palito de dente, papel sulfite, caneta 

esferográfica e tinta guaxe. 

 

Célula vegetal 

 

Materiais utilizados: Palito de dente, papel sulfite, 

baneja descartável, caneta esferográfica e bolo 

confeitado. 
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Célula vegetal 

 

Materiais utilizados: bandeja plástica, papel sulfite, 

bolo confeitado e pincel atômico. 

Fonte: Autores, 2014. 

 

Quadro 2 - Célula procarionte 

 

Célula bacteriana 

 

Materiais utilizados: massa de modelar, palito de 

dente, papel sulfite, tinta guaxe, caixa de sapato e 

caneta esferográfia. 

 

Célula bacteriana 

 

Materiais utilizados: isopor, massa de modelar, papel 

sulfite e pincel atômico e caneta esfegráfia. 

 

Célula bacteriana 

 

Materiais utilizados: massa de modelar, palito de 

dente e caneta esferográfica 

Fonte: Autores, 2014. 

 

Quadro 3 - Membrana plasmática 
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Membrana plasmática 

 

Materiais utilizados: massa de modelar, espuma de 

colchão, palito de dente, papel sulfite e caneta 

esferográfica. 

 

Membrana Plasmática 

 

Materiais utilizados: massa de modelar, espuma de 

colchão, palito de dente, papel sulfite, caneta 

esferográfica e tinta guaxe. 

 

Fonte: Autores, 2014. 

 

Quadro 4 - Citoesqueleto 

 

Materiais utilizados: isopor, arame, canudinho, 

pincel atômico, tinta guaxe, sulfite. 

 

Materiais utilizados: isopor, arame, canudinho, tinta 

guaxe, palito de dente, papel sulfite e caneta 

esferográfica. 

 

Materiais utilizados: isopor , arame, canudinho, 

papel sulfite, tinta guaxe e pincel atômico. 
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Materiais utilizados: massa de modelar, arame, 

bolinhas de isopor, tinta guaxe, papel sulfite e caneta 

esferográfica.  

Fonte: Autores, 2014. 

 

Quadro 5 - Mitocôndria 

 

Materiais utilizados: garrafa pet 2l., palito de dente, 

isopor, massa de modelar, papel adesivo e tinta guaxe. 

Fonte: Autores, 2014. 

 

Quadro 6 - Cloroplasto 

 

Materiais utilizados: palito de dente, papel sulfite, 

abóbora, e tinta guaxe. 

 

Materiais utilizados: travessa de vidro, areia, palito 

de dente, papel sulfite e caneta esferográfica. 

Fonte: Autores, 2014. 

 

Diante das maquetes expostas acima pode-se perceber que o uso das mesmas é 

um recurso viável e que ―possibilita a realização de aula prática, sem a necessidade de 

laboratório e equipamentos sofisticados‖ (JUSTINA & FERLA, 2006, p.5).  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de recurso didático no ensino de biologia apresenta suas vantagens, pois 

melhora a participação dos alunos aumentando o interesse pelo conteúdo e a interação 

dentro de sala de aula. Pode-se perceber que a aula expositiva também contribui no 

processo de ensino-aprendizagem, mas é necessário fazer uso de outros recursos 

didáticos para que não entre na monotonia, tornando-se desagradável para o aluno. 

O aluno deve ser um agente ativo em sala de aula, pois o objetivo maior no 

contexto do aprendizado é que o mesmo construa seu próprio conhecimento. A maquete 

é um importante recurso que deve ser explorado de forma dinâmica dentro de sala de 

aula. A confecção de modelos didáticos é forma lúdica aprendizagem, tornando o ensino 

prazeroso e significativo uma vez que o conteúdo deixa de ser abstrato passando a ser 

possível tocar em estruturas que são na realidade microscópicas. 
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ARTE INDÍGENA: REPRESENTAÇÕES DA HISTÓRIA, DA MEMÓRIA E DO 

SABER NA CONTEMPORANEIDADE 
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RESUMO 

 

A arte indígena é uma representação da sabedoria, dos hábitos, da erudição e da 

memória destes povos milenares. A imaginação, a criatividade, as lendas, as fantasias e 

as crendices são extraordinariamente muito bem simbolizadas e reproduzidas através de 

suas diversas manifestações artísticas. Muitas são as formas pelas quais os indígenas 

exprimem suas ideias, sua cultura, seus costumes. As máscaras, por exemplo, são 

interpretações do sobrenatural, da transcendência, do celestial; são feitas a partir de 

cabaças, de madeiras, de palhas e outros artifícios, e são utilizadas em cerimônias, ritos, 

celebrações e em diversas comemorações festivas. A pintura corporal é outra forma da 

representação artística destes nativos, representam a insígnia de patentes como 

guerreiros, Pajés, nobres, bravos, destemidos, intrépidos, valentes ou até mesmo pessoas 

comuns, todos ordenados consoantes aos costumes e crenças que as máscaras 

evidenciam. A música e a dança também são fortes representações da cultura indígena. 

Em todos os rituais, formalidades e outros cultos eles estão sempre presentes. As letras 

das músicas guardam em si uma tradição mística, uma arte milenar que somente os mais 

velhos guardam o significado de suas cantigas. A dança representa a união do corpo 

com a música, o bailado é transmitido através das gerações e trespassam as barreiras do 

tempo, do pulsar dos anos, preservando, de forma incólume, as tradições dos povos 

indígenas. Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas representações das artes 

indígenas, presentes na contemporaneidade e repassada através das gerações destes 

povos nativos. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

  As tradições indígenas, até pouco tempo atrás, eram preservadas 

especificamente, através da memória oral, pautada nos relatos, nas narrações e nas 

lendas, contadas pelos mais velhos, resguardando ao longo do tempo, suas 

reminiscências e lembranças culturais.  

  É extremamente importante viver o presente, mas sem deixar de lado os fatos 

passados, pois ―a interação entre o passado e o presente é aquilo a que se chamou 

função social do passado da história.‖ (LE GOFF, 2003, p. 26). Todos os povos carecem 

preservar suas heranças culturais, pois fazem parte do acervo memorial do presente e 

também do futuro de todas as comunidades e nações.  

  Sem a preservação da memória, seria impossível denotar os aspectos do 

presente, visto que remeter-se ao passado é uma tentativa de interpretar os fatos 

correntes. É necessário compreender a conjuntura interposta para produzir entendimento 

sobre a identidade apresentada por um povo.  

  A memória é uma representação da história, visto que, por sua vez, a história é a 

―ciência do tempo‖ (LE GOFF, 2003, p. 52), logo, por seguinte, é preciso estar atentos 

às metodologias as quais são utilizadas para se localizar os acontecimentos, pois a 

história, assim como os outros campos de estudo, também é uma ciência, e ―a melhor 

prova de que a história é e deve ser uma ciência é o fato de precisar de técnicas, de 

métodos e de ser ensinada.‖ (LE GOFF, 2003, p. 105).    

  Corroborando-se com estes conceitos, tanto em relação ao material quanto ao 

imaterial, os ocidentais empreenderam esforços no sentido de salvaguardar a memória e 

as tradições indígenas em forma de lugares de memória,
73

 entabulando a construção de 

ambientes que pudessem conservar algumas destas reminiscências das tradições 

indígenas, em forma de museus, arquivos, repositórios, tombos e dentre outras formas 

de registrar estas heranças dos princípios dos indígenas.  

  O Museu do Índio é exemplo destas tentativas de armazenamento, memorização 

e representação da cultura indígena: 

O Museu do Índio, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI tem 

como objetivo contribuir para uma maior conscientização sobre a 
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contemporaneidade e a importância das culturas indígenas. Como 

instituição de preservação e promoção do patrimônio cultural 

indígena, empenha-se em divulgar a diversidade existente e histórica 

entre centenas de grupos indígenas brasileiros. A instituição tem sob 

sua guarda acervos relativos à maioria das sociedades indígenas, 

constituídos de 15 mil 840 peças etnográficas e 15 mil 121 

publicações nacionais e estrangeiras, especializadas em etnologia e 

áreas afins. Os diversos Serviços do Museu do Índio são responsáveis 

pelo tratamento técnico de 76 mil 821 registros audiovisuais e 833 mil 

221 documentos textuais de valor histórico e contemporâneo. Mais do 

que abrigar expressivos acervos, o Museu do Índio conserva, pesquisa, 

documenta e comunica as informações neles preservadas, tendo se 

tornado referência para pesquisadores e interessados na questão 

indígena e contribuído com significativos avanços para o campo de 

museus etnográficos brasileiros. Alguns deles administrados pelos 

próprios índios. Diversas ações têm sido empreendidas nesse sentido 

ao longo dos últimos anos, como a instalação de laboratórios de 

conservação, a reforma das reservas técnicas, o preparo e a publicação 

de catálogos, inventários, tesauros e outros instrumentos de pesquisa e 

recuperação da informação. Com a criação de um programa editorial, 

o Museu do Índio edita diversas publicações, democratizando, assim, 

o acesso às informações sobre a situação indígena no País.
74

 

 

  Destarte, cultura indígena está intensamente orientada pelos fatos passados, pela 

memória das diferentes etnias. Exemplo muito claro desta assertiva é a manifestação 

constante das narrativas dos mitos. A mitologia é uma representação muito presente nos 

contos indìgenas, pois ―mito está voltado para o passado, exprime-se pela narrativa‖ 

(LE GOFF, 2003, p. 329), corroborando também com a ideia de que os mitos são 

produtos da construção do imaginário.
75

  

  Desta forma, as tradições, a cultura e os costumes são disseminados de geração 

em geração, de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. As ascendências e 

descendências formam a sucessão e a trajetória dos ensinamentos da natureza, em um 

trâmite mítico, carregado de princípios e legados, que constroem o simbolismo de cada 

povo, preservando a memória e a história de cada comunidade.  

A memória cultural se baseia no ensinamento oral da tradição, que é a 

forma original da educação nativa, que consiste em deixar o espírito 

fluir e se manifestar através da fala aquilo que foi passado pelo pai, 

pelo avô e pelo tataravô.  (JECUPÉ, 1998, p. 26) 
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  Além destes processos de transmissão, da oralidade, dos mitos e das lendas, a 

memória também é preservada e representada através de outros artifícios, que assim 

como o acervo imaterial, intangível, também pode ser representada pelos recursos 

materiais, tangíveis e concretos. Assim como os monumentos, os documentos, e as 

outras manifestações culturais, a memória também pode ser representada através dos 

objetos, dos artigos artesanais, dos utensílios e dos artefatos manuais.
76

 

  Dessa forma, outros arquétipos, peças e apetrechos também fazem parte do 

abundante patrimônio e arcabouço cultural encontrado na erudição indígena. Exemplo 

disso cita-se os objetos e produtos do artesanato indígena, que se apresentam como 

expressão da memória e da cultura dos nativos.  

A arte está presente em cada momento de vida dos povos indígenas 

em todos os cantos do mundo onde os povos tradicionais ainda 

mantém um território e sua tradição. Em cada objeto, em cada ritual, 

em cada gesto, a arte surge, expressão de força e conexão com o 

mundo mítico e espiritual. A beleza está presente como atributo 

divino. Não importa se a pintura trabalhosa e detalhada feita no fundo 

da panela será queimada assim que ela for ao fogo. A pintura não 

precisa permanecer para justificar sua beleza. Ela é, no presente, como 

expressão necessária. Dá sentido ao ato criativo de transformar o barro 

em cerâmica. Cada povo tem sua habilidade e técnicas de materializar 

em objetos de arte as necessidades do dia a dia ou dos rituais.
77

 

 

   A arte indígena pode ser encontrada e representada através de diversas formas, 

por meio da literatura, da escrita, do folclore, nos artefatos, na música, nos objetos 

decorados, nas cerâmicas, no artesanato, nas cestarias, nos acessórios e ornamentos 

corporais, nas vestimentas, na dança, etc. Muitos órgãos e iniciativas públicas e 

privadas do País promovem a divulgação da arte indígena,
78

 pois estes eventos 
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 AMOAKONOYA. Arte Indígena. Disponível em 

<http://www.amoakonoya.com.br/index.php?l=pt&s=arte&som=on> Acesso em 21 de julho de 2014. 
78 ―A senadora Kátia Abreu (PMDB) e o prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PP) obtiveram do Sebrae 

Nacional na última terça-feira, 3, a garantia de apoio ao projeto de realização da Feira de Artesanato 

Indígena durante os Jogos Mundiais Indígenas, confirmados para o próximo ano em Palmas. O Sebrae 

Nacional se dispôs, também, a apoiar a construção do Museu do índio, na Capital, um espaço permanente 

de comercialização de produtos indígenas.A decisão foi anunciada em audiência na tarde da terça-feira, 

em Brasília (DF), entre a senadora Kátia Abreu, o prefeito Carlos Amastha e o presidente do Sebrae 

Nacional, Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho. Do encontro participou, ainda, a diretora técnica do 
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Terena, presidente do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena. Segundo a senadora Kátia Abreu, o 

Museu do Índio será um dos legados dos Jogos Mundiais Indígenas, que acontecerão em Palmas com a 

participação de lideranças indìgenas de 25 paìses de todos os continentes. ―A Prefeitura de Palmas tem 
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apresentam acentuada importância na disseminação e na aproximação entre as culturas 

indígenas e não-indígenas. 

  Lembrando que cada etnia apresenta um talento diferente para cada 

representação artística. É comum, a trivialidade de pensar que todos os povos indígenas 

são a mesma representação de estirpe, pois não o são. Cada etnia apresenta suas 

peculiaridades, em relação aos seus traços, sua cultura, seus domínios, seu linguajar, etc. 

A Cerâmica é uma das representações mais constantes na produção artesanal indígena. 

Os bonecos de barro, os objetos do cotidiano, etc são as mais constantes produções dos 

nativos: 

A cerâmica é uma das formas de arte popular e de artesanato mais 

desenvolvidas no Brasil. Dividida entre cerâmica utilitária e 

figurativa, essa arte feita pelos índios misturou-se depois à tradição 

barrista européia, e aos padrões africanos, e desenvolveu-se em 

regiões propícias à extração de sua matéria-prima - o barro. Nas feiras 

e mercados do Nordeste, podem-se ver os bonecos de barro que 

reconstituem figuras típicas da região: cangaceiros, retirantes, 

vendedores, músicos e rendeiras. Os mais famosos são os do 

pernambucano Mestre Vitalino (1909-1963), que deixou dezenas de 

descendentes e discípulos. A cerâmica figurativa destaca-se também 

nos estados do Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, 

Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. Nos demais estados, a 

cerâmica é mais do tipo utilitária (potes, panelas, vasos etc).
79

 

 

  Os povos indígenas são exímios conhecedores dos trabalhos em madeira - 

matéria-prima principal na floresta. Inúmeros artigos, representações, construções 

nativas levam como insumo primordial a extração vegetal dos caules das árvores. 

A produção de entalhes em madeira é outra manifestação da cultura 

material brasileira, utilizada pelos índios nas suas construções, armas 

e utensílios, embarcações e instrumentos musicais, máscaras e 

bonecos. A arte e o artesanato em madeira produzem objetos 

diversificados com motivos como a natureza, o universo humano e a 

fantasia. As carrancas, ou cabeças-de-proa, muito conhecidas no Rio 

São Francisco, são figuras reais ou mitológicas, com formas humanas 

ou de animais, geralmente com expressões de ira, que os navegantes 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
um grande projeto para os jogos, com o apoio do Sebrae Nacional certamente realizaremos  também uma 

grande feira de artesanato indígena que irá abrir mercado para a produção, não só do Estado, mas do 
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costumam colocar na frente de suas embarcações, para afugentar os 

maus espíritos. Utensílios como cocho, pilão, gamela e móveis 

simples e rústicos, também são produzidos artesanalmente. Podemos 

citar ainda outras produções, tais como: engenhos, moendas, tonéis, e 

carroças. Mas o maior produto artesanal em madeira - contando com 

poucas partes de metal - é com certeza o carro de bois.
80

 

 

  Além destas e outras produções artesanais, os indígenas também apresentam 

notável destreza e habilidade na arte de trançar os fios. Esta maestria e eficiência em 

relação ao talento de modelar roupas, redes e outros artefatos foram adaptados aos 

homens brancos, que adequaram este mister à produção em alta escala. 

A arte de trançar fibras, deixada pelos índios, inclui esteiras, redes, 

balaios, chapéus, peneiras e outros. Quanto à decoração, os objetos de 

trançados possuem uma imensa variedade, explorada através de 

formas geométricas, espessuras diferentes, corantes e outros materiais. 

Os índios possuem grande habilidade para tecelagem, já que sua 

prática e conhecimento dos trançados e cestarias é bastante 

desenvolvida. No artesanato de cestas e trançados, destacam-se as 

tribos do alto Amazonas e Solimões, influenciados pelos povos 

andinos. Na confecção manual de tecidos, utilizam-se dois processos, 

o vertical e o horizontal. O vertical foi um processo que muito 

difundiu-se entre os índios amazônicos e mato-grossenses, utilizando 

o processo para produção de redes. As combinações de fios podem 

produzir diferentes texturas, com efeitos de alto e baixo relevo. É 

padronizada em geral por motivos geométricos e linhas retas. Apenas 

tecelões da Bahia produzem o chamado "pano-da-costa", que 

oferecem padrões figurativos. Alguns padrões geométricos são 

conhecidos como: xadrez, pé de gato, redemoinho, tamborete, flor de 

aurora, olho de perdiz, caracol, mosquitinho e quadrinho.
81

 

 

  Outra representação que também pode ser considerada como integrante da arte 

indígena é a literatura nativa. Diversos indígenas estão começando a escrever sobre suas 

origens, suas tradições e sobre seus mitos. Anteriormente, o indígena era tratado como 

um objeto inspiração dos escritores brancos. Na literatura indianista o índio era o tema 

central de um romance, narrado com nuances de heroísmo e figurando a imagem de um 

nativo-objeto.  
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  Diversos exemplos podem ser citados em relação à arte literária escrita pelos 

ocidentais, como o caso de Iracema, a virgem dos lábios de mel
82

 – de autoria de José 

de Alencar. Iracema é uma representante da tribo Tabajara que vive um romance com 

Martin, um colonizador português que se aventurava em terras brasileiras. Esta obra 

também mantém traços das narrativas dos mitos nativos entrelaçados com as fábulas e 

folclores, pois este romance também aborda, em sua trama, a lenda do nascimento da 

região do Ceará. 

  De autoria do mesmo escritor, José de Alencar, outra obra também retratou a 

figura do indígena como inspiração de um romance. Em O Guarani,
83

 a história 

circundava a relação amorosa entre Peri e Ceci, a figura do índio era retratada como a 

figura do bom homem, entremeada aos valores de devoção à sua amada e o à sua terra. 

  Em Macunaíma,
84

 de Mário de Andrade, ―o herói sem nenhum caráter‖ era 

representado pela figura de um protagonista caracterizado pela extrema preguiça, escrito 

por meio ao culto ao mitológico, ao lendário e ao fantástico e apresenta como local de 

descrição o território brasileiro.  

  A partir do momento em que o indígena tem o domínio da alfabetização, o 

mesmo entra em um processo de leitura, o qual ao mesmo tempo, poderá também ser o 

próprio escritor de sua história, agindo, agora, como o próprio narrador de seus mitos, 

de suas lendas, despindo-se do conceito de inspiração ou objeto do escritor branco, 

sendo, doravante, o senhor de sua própria narrativa. 

  Atualmente, grandes escritores indígenas estão em evidência, produzindo 

diversos títulos. Entre eles podem ser citados os nomes de Daniel Mundurunku
85

 e 
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Olívio Jerupe.
86

 Estes dois representantes nativos estão escrevendo diversos livros que 

trazem ao mundo dos brancos as lendas, os mitos e outros contos que evidenciam a 

atuação e a importância destes novos escritores no mercado editorial. 

  Outra representação da arte indígena também pode ser verificada nas máscaras 

indígenas – estas são artefatos produzidos por meio de galhos de árvores, madeiras, 

cabaças de frutas, palhas, etc. Elas fazem parte dos rituais de diversas etnias, e cada 

máscara traz em si um significado, uma delimitação e uma identidade de cada povo.  

  A pintura dos corpos também são simbolismos que os indígenas apresentam em 

seus ritos. Da mesma forma que as máscaras, cada figura pintada na pele representa um 

etnia, um significado, um sentido. As tintas utilizadas para pintar as figuras sobre a pele 

são feitas a partir de ingredientes obtidos na natureza, como em jenipapos e urucum, 

representando a natureza, os deuses e os guerreiros. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  Este artigo baseou-se em fundamentos teóricos pautados em produções de 

diversas fontes, desde autores, pensadores até sites especializados sobre os temas 

relacionados aos indígenas. Jacques Le Goff foi o norte referencial que orientou as 

noções sobre memória, monumento e outros conceitos relacionados à preservação das 

tradições, da cultura e dos hábitos.  

  Os escritores brasileiros Mário de Andrade e José de Alencar foram citados para 

representar o romantismo indianista que se fez presente no período relativo ao final do 

século XIX e início do século XX, fazendo menções sobre a forma pela qual o indígena 

era inserido em um enredo romantizado e exaltando a valorização da natureza.  

                                                           
 
 
 
86 É extremamente importante que os indígenas iniciem o processo de escrita, pois dessa forma, o 

universo nativo será transportado para as páginas dos livros para que os brancos possam ler e conhecer 

suas lendas através do ponto de vista dos próprios representantes. ―Com história da ancestralidade 

indígena, os escritores que formaram a roda de conversa contaram lendas, ‗causos‘ e passagens de cada 

região em que vivem. Um exemplo foi o poeta e filósofo Guarani, Olívio Jekupé, que levou o filho 

adolescente, Diego Jeguaka, também escritor para o palco e pronunciou diferentes palavras na língua 

originária do povo, para entreter o público, no entanto, ele fez questão de lembrar a importância do 

conhecimento. ―A sociedade sempre viu o ìndio como atrasada, mas somos um povo que temos uma 

cultura que não é valorizada, por isso escrevemos, para que as pessoas percebam que o índio é capacitado 

e inteligente, e não bobo como imaginam‖, pontuou. (GLOBO. Escritores falam sobre literatura 

indígena do Flipoços. Disponível em <http://g1.globo.com/mg/sul-de-
minas/noticia/2014/05/escritores-falam-sobre-literatura-indigena-no-flipocos.html> Acesso em 22 de 

julho de 2014.) 
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  Os sites oficiais da FUNAI, do Ministério da Educação, do Ministério da 

Cultura, do SEBRAE e de alguns outros sítios eletrônicos foram utilizados para 

finalidades de pesquisa sobre a atual circunstância em que a cultura indígena está sendo 

retratada.  

  Ciro Flamarion Cardoso foi o norte referencial para a designação de como os 

mitos se formam no imaginário coletivo, tantos dos povos brancos como também das 

comunidades indígenas.  

  Os escritores indígenas Daniel Mudurunku e Olívio Jerupé foram as duas 

referências básicas no sentido de exemplificar a atuação dos novos autores nativos 

frente ao mercado editorial. A partir do domínio da escrita, novos escritores poderão 

entrar no mundo da literatura podendo narrar suas experiências, lendas e mitos à luz de 

suas próprias versões.  

 

3 – METODOLOGIA 

 

  Este artigo se apoiou em referências bibliográficas de outros autores e escritores 

que já escreveram sobre o assunto. Também foram utilizadas algumas informações 

advindas de sites de órgãos oficiais, como a FUNAI, do Ministério da Cultura e do 

Ministério da Educação.  

  Diversas informações também foram escritas a partir da pesquisa em vídeos 

disponibilizados na internet, através de outros canais de comunicação e também por 

meio de entrevistas de alguns autores e escritores.  

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Através deste artigo foi possível observar que as comunidades indígenas, apesar 

de todas estarem classificadas como nativas, não são todas iguais, pois cada uma delas 

apresenta sua cultura, suas práticas, seus hábitos, suas lendas, seus mitos, suas danças e 

sua linguagem.  

  Também foi possível verificar que a partir do momento em que os indígenas 

começam a escrever sua própria história, as lendas e mitos poderão ser melhor 

esclarecidas, pois o homem branco deixa de ser o escritor da história dos nativos, assim, 

os indígenas poderão ter voz ativa na escritura de sua própria etnia.  
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  Observa-se que os mitos fazem parte do imaginário coletivo,
87

 e dessa forma, 

quando um fato não é totalmente esclarecido, as lendas são formas de historiar as 

próprias interpretações do passado,
88

 criando novos mitos, a partir dos monumentos, 

ocas e outras construções. 

  As artes indígenas são extremamente diversificadas, pois as formas pelas quais 

elas são representadas atendem a diferentes expressões: as danças, as pinturas sobre a 

pele, os rituais, os mitos, o artesanato, etc.   

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A partir das observações é possível afirmar que os indígenas são detentores de 

uma arte nativa bastante sofisticada e diversificada. Este fato desconstrói a ideia 

ocidental de que os nativos não representam uma sociedade detentora da escrita, da 

pintura ou da memória.  

  Atualmente, os indígenas estão escrevendo um capítulo transitório na história 

das artes e da cultura mundial. Os choques culturais com os brancos estão fazendo com 

que os indígenas possam apresentam ao mundo dos não-indígenas suas lendas, suas 

tradições, sua história.  

  Com todas as mudanças, nota-se que o homem branco está deixando de ser o 

agente escritor e observador da cultura indígena, e os nativos, por sua vez, estão abrindo 

espaços para que eles possam assumir do lugar de ativos da história, e não mais os 

passivos, ou objetos da história dos brancos.  

  Com o advento das novas tecnologias como a internet, as redes sociais e os 

aparelhos tecnológicos está sendo cada vez mais possível disseminar os costumes e 

hábitos dos povos nativos.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: L&PM Editores, 1997. 

_________ O Guarani. São Paulo: L&PM Editores, 1998. 

                                                           
 
 
 
87

 Cf. CARDOSO, 2005. 
88

 Cf. LE GOFF, 2003. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 323 

AMOAKONOYA. Arte Indígena. Disponível em 

<http://www.amoakonoya.com.br/index.php?l=pt&s=arte&som=on> Acesso em 21 de julho 

de 2014. 

CARDOSO, Ciro Flamarion. Um historiador fala de teoria e metodologia: ensaios. 

Bauru, EDUSC, 2005. 

 

DANIEL MUNDURUKU. Site Oficial. Disponível em 

<http://www.danielmunduruku.com.br/p/daniel-munduruku.html> Acesso em 20 de julho de 

2014. 

GLOBO. Escritores falam sobre literatura indígena do Flipoços. Disponível em 

<http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2014/05/escritores-falam-sobre-literatura-

indigena-no-flipocos.html> Acesso em 22 de julho de 2014. 

JECUPÉ, Kaká Werá. A terra dos mil povos: história indígena brasileira contada por um 

índio. São Paulo: Petrópolis, 1998. 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 2003. 

ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. São Paulo: Editora 

Agir, 2003. 

MUSEU DO ÍNDIO. Disponível em <http://www.museudoindio.gov.br> Acesso em 20 de 

julho de 2014. 

SEBRAE. Sebrae Nacional garante apoio para a realização de uma feira de artesanato 

indígena e criação do Museu do Índio em Palmas. Disponível em 

<http://conexaoto.com.br/2014/06/05/sebrae-nacional-garante-apoio-para-a-realizacao-de-uma-

feira-de-artesanato-indigena-e-criacao-do-museu-do-ndio-em-palmas> Acesso em 22 de julho 

de 2014. 

UOL. Uol Educação. Disponível em <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-

brasileira/artesanato-ceramicas-rendas-e-outros-tipos-de-artesanato-brasileiro.htm> Acesso em 

20 de julho de 2014. 
 

 

http://www.amoakonoya.com.br/index.php?l=pt&s=arte&som=on
http://www.danielmunduruku.com.br/p/daniel-munduruku.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2014/05/escritores-falam-sobre-literatura-indigena-no-flipocos.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2014/05/escritores-falam-sobre-literatura-indigena-no-flipocos.html
http://www.museudoindio.gov.br/
http://conexaoto.com.br/2014/06/05/sebrae-nacional-garante-apoio-para-a-realizacao-de-uma-feira-de-artesanato-indigena-e-criacao-do-museu-do-ndio-em-palmas
http://conexaoto.com.br/2014/06/05/sebrae-nacional-garante-apoio-para-a-realizacao-de-uma-feira-de-artesanato-indigena-e-criacao-do-museu-do-ndio-em-palmas
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-brasileira/artesanato-ceramicas-rendas-e-outros-tipos-de-artesanato-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/cultura-brasileira/artesanato-ceramicas-rendas-e-outros-tipos-de-artesanato-brasileiro.htm


 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 324 

AS BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS RETRATADOS NAS PINTURAS DE 
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Resumo  

Esse trabalho apresenta como parte de um estudo iconográfico e bibliográfico em 

andamento, diante das brincadeiras retratadas na infância lúdica de Cândido Portinari 

demonstradas em suas telas. Reconhecendo e descobrindo a face do pintor criança 

diante dos possíveis motivos os quais inspiraram o artista a eternizar a arte em forma de 

brincadeiras massificadas. Visando assim, desvelar  essas  brincadeiras reproduzidas 

pelo artista sob forma de pesquisa no mundo contemporâneo diante do contexto da 

realidade do Município de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, buscando encontrar 

ou descobrir quais dessas brincadeiras são vigentes ainda nas situações lúdicas das 

crianças dessa região. A pesquisa pretende reconhecer o mundo lúdico infantil retratado 

nas diversas obras de Cândido Portinari nessa região, buscando um comparativo diante 

das brincadeiras e dos brinquedos existentes na época do pintor para os dias atuais. O 

que nos leva a uma curiosidade intrínseca ao ponto da realização de uma pesquisa e 

análise iconográfica diante das pinturas de brinquedos e brincadeiras do artista, é  a 

busca por possíveis respostas na significação dessas imagens retratadas. Será que 

poderemos aferir  respostas a um Portinari saudoso por uma infância lúdica e prazerosa 

que não volta mais? Ou pela alma apaixonada de pintor em demonstrar a valorização da 

criança através das brincadeiras e de brinquedos de sua época de menino? Ou ainda, 

observar que Portinari simplesmente eternizou Brodósqui, sua cidadezinha de infância, 

como valorização de sua terra e de sua gente por meio da pintura? São muitas as 

respostas a serem buscadas a cerca das obras de Cândido Portinari retratando o lúdico 

infantil e, encontrar tais brincadeiras e brinquedos da infância do pintor vigentes no 

mundo contemporâneo, em especial, no Município de Colorado do Oeste, é um desafio 

para a realidade lúdica das crianças desse lugar, como de qualquer outro, nessa 

atualidade. 

 

Palavras-chave: Portinari. Brincadeiras. Infância. Arte. 
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INTRODUÇÃO 

 

A arte vem como um registro marcado em nossa vida cotidiana desde as mais 

simples e corriqueiras situações ou nos mais célebres momentos vividos do passado e 

do presente da humanidade, concebendo por sua existência envolvente e liberal, a 

garantia e a certeza de sua presença no futuro a ser trilhado pelo homem durante o 

transcender da humanidade. Com essa ideia de marca registrada no mundo passado e na 

sociedade atual, é que vimos com o propósito de demonstrar a presença dos traços 

deixados pelo brasileiro Cândido Portinari em suas obras, sendo uma análise reflexiva 

sobre sua infância lúdica e utilizar algumas dessas obras, como estudo junto com 

crianças residentes no Município de Colorado do Oeste, RO.  Estudo este, ainda em 

andamento diante da construção do objeto de pesquisa do curso de Pós Graduação em 

Educação na UFMT/Cuiabá, MT. 

Da problematizarão: A Busca por respostas nas pinturas de Portinari, o porque 

de tantas imagens com situações lúdicas. O que levou de fato o pintor a retratar tantas 

brincadeiras e brinquedos infantis? Será de fato, retrato da sua infância? Será o desejo 

da valorização da criança em uma época que ainda pouco se dedicavam às crianças? 

Será os retratos saudosos de sua terra e de sua gente? Podemos encontrar as brincadeiras 

e brinquedos das telas de Portinari no mundo contemporâneo? Quais dessas brincadeiras 

são praticadas pelas crianças de Colorado do Oeste, RO? Que reações os meninos e as 

meninas de Colorado do Oeste, demonstram ao realizar tais brincadeiras? Quais dessas 

brincadeiras apresentadas ainda são praticadas atualmente? 

Do Objetivo e da justificativa dessa pesquisa: Encontrar possíveis respostas para 

as brincadeiras retratadas por Cândido Portinari, desvelando a face do pintor criança e 

ao mesmo tempo sensível a alma infantil, descobrindo se de fato algumas das 

brincadeiras e brinquedos retratados pelo artista fazem parte do contexto atual infantil e 

quais reações as crianças do mundo contemporâneo, em especial do Município de 

Colorado do Oeste, RO, demonstram ao praticar as brincadeiras que possivelmente o 

próprio Portinari brincou na primeira década do século XX e posteriormente eternizou 

por meio da pintura. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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As brincadeiras e jogos estão presentes na vida cotidiana do ser humano nas 

mais diversas situações lúdicas, de competição e de aprendizagens, desde os tempos 

mais remotos. Encontram-se nas atividades realizadas por crianças e adultos, que no dia 

a dia  propagam e transmitem  despercebidamente e de forma natural, as mais variadas 

formas de brincar e de jogar de geração para geração. 

Dessa maneira, vamos encontrar nas pinturas de Portinari retratando 

brinquedos e brincadeiras, uma propagação em variedades de obras com tais 

características, onde podemos ver um pintor com alma infantil, um pintor que apresenta 

sua infância por meio da pintura e ao mesmo tempo, um pintor que valoriza a criança, 

sua terra e sua gente. Vendo nas muitas situações lúdicas apresentadas pelo pintor, os 

retratos de todos os tempos: do ontem e do hoje, como Huizinga (1938, p. 234), 

demonstra a presença e a relação do jogo com a humanidade: 

Chegamos, portanto, através de um caminho tortuoso, à seguinte 

conclusão: A verdadeira civilização não pode existir sem um certo 

elemento lúdico, por que a civilização implica  a limitação e o 

domínio de si próprio, a capacidade de não tomar suas próprias 

tendências pelo fim último da humanidade, compreendendo que se 

está encerrado dentro de certos limites livremente aceites. De certo 

modo, a civilização sempre será um jogo governado por certas regras,  

e a verdadeira civilização sempre exigirá o espírito esportivo, a 

capacidade de fair play. O fair play, é simplesmente a boa fé expressa 

em termos lúdicos. 

 

Como Portinari não viveu a tantos anos de distanciamento de nosso tempo e 

há muitos escritos sobre a sua infância, podemos observar que ele buscou de fato 

retratar aquilo que ele próprio vivenciou, inclusive as brincadeiras na infância, é o nos 

diz em Portinari, O Bauzinho do Pintor (2008, p.42): 

Nossos brinquedos eram variados, conforme o mês, e também havia 

os para o dia e os para a noite. Para o dia eram: gude, pião, arco, 

avião, papagaio, diabolô, bilboquê, ioiô, botão, balão, malha e futebol. 

Para a noite: pique, barra-manteiga, pulando carniça. 

 

Veremos que na infância antiga, medieval, renascentista e de séculos 

aproximando-se á nossa realidade atual, pode ser comparada a infância de Portinari, 

pois  é pontuada por brinquedos, jogos e brincadeiras passadas de geração para geração, 

como mera reprodução ou semelhanças. A diferença encontra-se na evolução 

tecnológica de cada tempo, porém o ato de brincar é atávico nas crianças do passado e 

do presente, de qualquer lugar ou cultura. Vejamos Manson (2002, p.7): 
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Na antiguidade, os pais já podiam oferecer uma vasta gama de objetos 

lúdicos aos filhos: rocas e outros brinquedos sonoros para os mais 

pequenos, brinquedos de locomoção, para aprenderem a andar ou a 

robustecer os joelhos, brinquedos afetivos e, finalmente, "modelos 

reduzidos", isto é, utensílios domésticos, figurinhas e veículos em 

miniatura, graças os quais as crianças descobrem o mundo dos 

adultos." 
 

Dessa maneira, podemos observar que ao retratar tantas situações lúdicas, 

Portinari vem demonstrar por meio da iconografia a variedade de brinquedos e de 

brincadeiras de seu tempo de menino, como e com que brinquedos eles brincavam, 

sendo que, não fogem muito de outros tempos mais antigos e que ainda estão ligados 

em nossa atualidade. 

O menino Candim, de acordo com Filho (1966), assim era como os familiares e 

amigos  chamavam Portinari quando criança, desenvolveu a sua infância com diversas 

brincadeiras juntamente com seus amigos, além de fabricar seus próprios brinquedos. 

Podemos observar e relacionar vários deles citados em seu próprio poema e ainda ligá-

los as crianças de nossa atualidade. Vejamos, então, o poema (Portinari, apud Callado, 

1978, p. 113), em "O Menino e o Povoado" (Não Tínhamos nenhum brinquedo): 

 
Não tínhamos nenhum brinquedo  

Comprado. Fabricamos  

Nossos papagaios, piões,  

Diabolô.  

A noite de mãos livres e  

pés ligeiros era: pique, barra-  

manteiga, cruzado.  

Certas noites de céu estrelado  

E lua, ficávamos deitados na  

Grama da igreja de olhos presos  

Por fios luminosos vindos do céu  

era jogo de  

Encantamento. No silêncio podíamos  

Perceber o menor ruído  

Hora do deslocamento dos  

Pequenos lumes... Onde andam  

Aqueles meninos, e aquele  

Céu luminoso e de festa?  

Os medos desapareciam  

Sem nada dizer nos recolhíamos  

Tranquilos...  
 

O poema escrito pelo pintor, nos presenteia com a confirmação de sua 

infância lúdica. Portinari demonstrando seu tempo de menino, ligado aos elos das 

dificuldades em comprar brinquedos prontos, mas ao mesmo tempo nos revela uma 
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ternura infantil e criadora, ao relatar que fabricavam os próprios brinquedos, com suas 

preferências e seus estilos próprios, além dos momentos destinados a cada brincadeira: 

"Umas para o dia e outras para a noite".  Analisando as pinturas de Portinari, sob a ótica 

de suas lembranças quando menino, dos brinquedos que ele brincava com seus amigos, 

das situações que envolvem momentos de pura recordação, podemos observar na tela 

"Lembrança da minha infância, 1957", onde vemos nessa pintura, as marcas da infância 

do pintor, desde o título atribuído à obra, como a imagem de uma cena de um grupo de 

crianças se divertindo com a chegada do circo. As pinturas de Portinari com cenas 

lúdicas, podem nos garantir como o retrato de sua infância lúdica, como podemos ver 

em Benjamin (2009, p.102): 

 
(...) Acontece apenas que ele não se lembrará de suas brincadeiras; 

somente para ele um obra com essa permanecerá muda. Mas quando 

um poeta moderno diz que para cada um existe uma imagem em cuja 

contemplação o mundo inteiro submerge, para quantas pessoas essa 

imagem não se levanta de uma velha caixa de brinquedos? 

 

Podemos atribuir a Portinari, uma infância lúdica, esta confirmada através de 

seus traços deixados nas pinturas e assim perceber a sensibilidade do pintor quando nos 

presenteia com  obras, como por exemplo, "Meninos Soltando Pipas, 1947", uma 

brincadeira representada por cores vibrantes através dos papagaios, que certamente, 

muitos construídos por ele mesmo, voavam e se misturavam ao céu da pequena 

Brodoswski. Podemos até imaginar a criatividade do artista ainda menino em criar suas 

próprias pipas, como descrito na obra de Mario Filho (1966, p.141) sobre sua infância: 

Era agosto, mês dos papagaios. Ninguém fazia papagaios mais bonitos 

do que Candim. Armava a cruz de bambu e depois colava tiras de 

papel de seda, combinando cores. Parecia um quadro. Havia gente que 

ficava olhando para os papagaios de Candim como para um desenho 

dele, numa moringuinha, num papel de embrulho, na areia do largo. 

Assim, concretizamos a certeza que Portinari era uma criança que brincava 

como tantas outras crianças do passado ou do presente, ainda Mário Filho completa: 

"Os papagaios subiam, subiam. Bastava ir soltando a linha." (p. 141).   

Dentre as muitas situações lúdicas retradas por Portinari, outra série que 

merece destaque está na relação que o artista demonstrou com os brinquedos 

envolvendo situações de ilinx (CAILLOIS, 1990, p. 43), jogos associados a uma 

vertigem momentânea relacionado com a estabilidade e percepção. Essas brincadeiras 

estão bem presentes nas telas do pintor em diversas situações como as de "meninos na 
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gangorra, nos balanços, plantando bananeira, cambalhotas", com isso Candim confirma 

a ideia de uma infância onde os limites para as brincadeiras eram a criatividade, a 

ousadia e a fantasia, características presentes em toda criança de qualquer época. 

Diante das imagens retratadas pelo pintor, constatamos que Portinari conviveu 

com diversos tipos de animais na sua infância. Vemos uma série de imagens de meninos 

com carneiros, cenas envolvendo cavalos, pássaros. Destacando que ao retratá-los, ele 

demonstra uma época saudosa onde as fantasias das brincadeiras infantis se faziam 

presentes em variadas cenas e momentos cotidianos, inclusive envolvendo animais 

dentro do contexto lúdico relembrados nas pinceladas como artista que se confunde 

num misto da realidade quando criança e na lembrança marcada pelos traços da pintura, 

é o que podemos observar no verso do poeta Carlos Drumond de Andrade (1994, p.50) : 

 Lembrança de Portinari 

O universo de Portinari; 

Se as vezes dói, sempre fulgura: 

Entrelaça, como num verso, 

O que é humano ao que é pintura.  

 

Assim, Portinari estabelece uma relação de presença natural da criança 

através dos brinquedos e das brincadeiras de seu tempo, presentes em qualquer outro 

tempo do passado ou do presente, vemos no pintor, uma liberdade manifestada pela 

leveza diante das brincadeiras ao ar livre e na relação da criança com o meio natural, 

com outras crianças nas mais variadas atividades de expressão lúdica. Assim, 

construiremos uma busca entre as obras de Portinari e suas brincadeiras frente àquelas 

encontradas hoje na vivência das crianças na atualidade. Vamos costurando em época 

distintas, entre um elo de semelhanças e diferenças com relação à criança e ao lúdico de 

períodos distantes, mas, ao mesmo tempo, tão próximos, quando vistos através dos 

brinquedos e das brincadeiras retratadas pelo pintor. 

 

METODOLOGIA  

 

Esse trabalho é uma pesquisa que está em andamento, como citado no 

resumo, onde baseia-se num estudo iconográfico das obras de Portinari retratando 

situações lúdicas, no intuito de uma constatação satisfatória dos muitos motivos que 

levaram o artista a eternizar tantas brincadeira e brinquedos por meio da pintura. A 

pesquisa de campo está se realizando no município de Colorado do Oeste, RO, 

buscando desvelar as faces dessas brincadeiras retratadas pelo pintor e quais delas ainda 
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estão vigentes nessa realidade contemporânea. Seguindo um raciocínio bibliográfico 

referente ao assunto, e, além de obras que narram a biografia de Portinari, em especial, 

o menino  "Candim", (Filho, 1966), que pulava, corria e soltava papagaios na cidade de 

Brodowski no início do século XX. 

Como se trata de um estudo em andamento, podemos apresentar alguns 

resultados da pesquisa de campo, a qual vem sendo realizada em Colorado do oeste, 

RO, com crianças da atualidade, sendo que esta pesquisa iniciou-se no ano de 2013 e 

continua progredindo durante 2014, sob uma ótica bibliográfica e iconográfica diante 

dos resultados já obtidos e daqueles que daremos sequência.  

Durante o ano de 2013, precisamente dos meses de julho à novembro, um 

grupo de crianças foram submetidas a diversas situações lúdicas retratas nas telas de 

Portinari, em um intervalo de duas em duas semanas, onde confrontava-se a iconografia 

por meio de situações práticas de ludicidade reproduzindo as obras visualizadas. Na 

época, o intuito eram também que as crianças produzissem um texto instrucional sobre a 

brincadeira realizada. Ao passo que a pesquisa foi se tornando mais elaborada, o foco 

permaneceu diante do estudo iconográfico das situações retratadas por Portinari e dessas 

mesmas situações reproduzidas pelas crianças em forma de brinquedos e de 

brincadeiras, após a visualização dessas obras. 

Na pesquisa, buscamos um olhar para as pinturas de Cândido Portinari, onde  

apresentava-se uma obra de Portinari para o grupo de crianças da pesquisa, em seguida 

estudavam -se essa obra revelando se essa brincadeira ou se esse brinquedo, estudado 

dentro da pintura, é parte da vida lúdica dessas crianças para depois vivenciar brincando 

a obra estudada e então observando e constatando na prática as reações de sentimentos 

expressos nos movimentos, nos gestos e fisionomias das crianças.  Dessa forma, 

revelando àquelas ainda vigentes no mundo lúdico atual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante do estudo em andamento, podemos apresentar alguns resultados  e 

discussões sobre o assunto. Foram estudas e apresentadas algumas obras de Portinari 

para o grupo de crianças da pesquisa. Dentre dez obras estudadas e utilizadas na 

pesquisa, podemos apresentar as seguintes: "Meninos pulando carniça, 1957", "Meninos 

soltando pipas, 1947", "Plantando bananeira, 1956" e  "Menino com pião, 1947, com os 

seguintes resultados descritos a seguir. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 331 

4.1 Meninos pulando carniça 

Portinari retratou várias cenas de crianças brincando, onde a brincadeira de 

pular carniça, foi bastante apresentada em sua arte por muitas vezes e em diversos 

contextos. Ao apresentar essa brincadeira para as crianças da pesquisa, vemos que 

nenhuma delas conheciam ou vivenciavam a mesma. Podemos afirmar que pular 

carniça, é uma brincadeira que não faz parte do contexto das crianças de Colorado do 

Oeste. Tal atividade não perpetuou de pais para filhos na contemporaneidade.  Mas, 

podemos também afirmar, que pular carniça, é uma brincadeira muito aceita pelas 

crianças de hoje, pois ao vivenciá-la, as crianças passaram a gostar de imediato da 

brincadeira e prosseguiam quantas vezes fosse preciso brincar e sempre com animação e 

alegria, tanto para quem pulava ou para quem fazia o papel de ser a "carniça". 

 
Figura 1 - Portinari, Meninos pulando carniça, 1957 

 
Acervo Digital do Portal Portinari 

 
Figura 2 - crianças da pesquisa, pulando carniça 

 

 
Colorado do Oeste - RO, 2013 

 

4.2 Meninos soltando pipas 

Outra brincadeira que Portinari não economizou tintas e cores, são as cenas 

de meninos com pipas ou papagaios. Vamos encontrar inúmeras situações de crianças 

realizando essa brincadeira. Como vemos, Portinari quando menino, fazia seus 

papagaios, certamente com os materiais mais simples e até improvisados de que tinha 
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acesso naquela época. No entanto, sua imaginação adulta, ficou repleta de pipas ao 

vento, onde as cores mais vibrantes enfeitam o céu de Brodowski, em suas pinturas.  

Quando a pipa foi apresentada para as crianças da pesquisa, um clima de 

alvoroço regado de pura alegria que saltavam aos olhos de todos os envolvidos, era 

nítido de se observar. Não teve alguma criança que recusasse a brincadeira, no entanto 

muitas delas ainda não haviam brincado com a mesma, em especial o público feminino, 

embora todos a conhecem com precisão. Podemos confirmar que, soltar papagaio no 

Município de colorado do Oeste, RO, é uma brincadeira muito praticada, semelhante à 

época de Portinari menino, tendo um público de 98%, que praticam essa brincadeira. 

Aqueles que ainda não  a praticam, passaram a demonstrar grande interesse, tanto que se 

envolveram em aprender todas as características dessa atividade lúdica, certamente para 

prossegui-la posteriormente no cotidiano. 

 
Figura 3 - Portinari, Meninos soltando pipas, 1947 

 
Acervo Digital do Portal Portinari 

 

Figura 4 - crianças da pesquisa, soltando pipas 

 
Colorado do Oeste - RO, 2013 

 

4.3 Plantando bananeira 

Plantar bananeira, ficar de cabeça para baixo, com as pernas para o ar, eram 

certamente, brincadeiras que Portinari brincou muito em sua infância, pois ao observar 

as diversas situações dessa natureza retratadas por ele, podemos chegar a essa 

afirmativa. Logo, ao apresentar esse estilo de brincadeira para os meninos e meninas da 
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pesquisa, vemos que todos realizam essa prática no dia a dia, no entanto, o que eles não 

sabiam, era que alguém eternizou tal brincadeira por meio da arte e também não a viam 

como uma brincadeira propriamente dita, mas que passaram a vê-la, a partir da 

pesquisa, com um sentido lúdico. Geralmente as crianças de hoje, realizam essas 

atividades quando não se há "nada para fazer", ou seja, uma oura brincadeira. Vista para 

preencher certos momentos vazios, quando está chovendo, enquanto  mãe conversa com 

alguém e a criança fica por perto na espera, ou em momentos rápidos nos intervalos da 

escola e sucessivamente. 

Figura 5 - Portinari, Plantando bananeira, 1956 

  

Acervo Digital do Portal Portinari 

 
Figura 6 - crianças da pesquisa, fazendo cambalhotas 

  
Colorado do Oeste - RO, 2013 

 

4.4 Menino com pião 

Fazer um pião girar, é uma brincadeira milenar, onde Portinari retratou 

muitas cenas envolvendo pião. Hoje o pião continua  a ser muito praticado em nossos 

dias, com mais facilidade de tamanhos e cores. Quando criança, Portinari fazia seu 

próprio pião e atualmente, encontramos crianças que continuam fabricando seu 

brinquedos, também. A brincadeira de girar pião, em Colorado do Oeste, não é muito 

praticada, onde tivemos um resultado de 40% de prática entre os meninos, sendo que as 

meninas ainda não a praticavam, embora todos conhecessem o brinquedo. Houve uma 

boa aceitação dessa brincadeira, como todas as demais. No entanto, a maior dificuldade 

das crianças da pesquisa, é fazer o pião girar, algo que se deve ter um jeitinho especial e 
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muitas tentativas para que o brinquedo gire e não caia logo em seguida ao ser lançado. 

Muitas crianças que não conseguiram fazer o pião girar,  nas primeiras tentativas, 

demonstraram desanimação e desinteresse pelo brinquedo, em especial as meninas. De 

todos os piões lançados no chão pelos meninos e meninas da pesquisa, todos eles 

conseguiram girar, mais da metade giraram após várias tentativas. Os meninos que já 

praticavam a brincadeira, não tiveram alguma dificuldade e passaram a ajudar os 

colegas a manipular o brinquedos com suas artimanhas. 

 

Figura 7 - Portinari, Menino com pião, 1947 

 

Acervo Digital do Portal Portinari 

 

Figura 8 - criança da pesquisa, rodando pião 

 
Colorado do Oeste - RO, 2013 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Assim, vemos que os lugares apresentados nas obras de Portinari, são os 

mesmos de sua infância, certamente um dos períodos mais significativos da vida do 

artista, onde não esconde o ar livre, a natureza viva, o chão de terra vermelha da 

pequena Brodowski, embalando cenas de convívio entre seus pares, até mesmo para a 

fabricação dos próprios brinquedos. 

Queremos, após esse estudo, que prossegue em andamento, apresentar um 

percurso de conhecimentos entrelaçados às pinturas do artista Cândido Portinari sobre a 

ludicidade infantil e sua infância, frente ao viés da contemporaneidade do século XXI, 

oportunizando e desvelando  conhecimentos teóricos vistos na realidade do Município 
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de Colorado do Oeste, RO, numa  relação da criança com as brincadeiras e com os 

brinquedos de outros tempos e de outros lugares.  Ao mesmo tempo, buscarmos um 

encontro com Portinari em cada uma dessas épocas, advindas de uma gama de 

possibilidades oferecidas pelo ato da vida lúdica infantil, com os elos ligados aos 

brinquedos, jogos e brincadeiras presentes em qualquer época ou cultura, mas 

especialmente àquelas retratadas por Portinari. 
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Resumo:  

Este projeto enfatizará as contribuições e a importância das linguagens artísticas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, da Escola Municipal Ulisses Guimarães, do município de Novo Horizonte do 

Norte-MT. Sendo a escola um espaço de construção de conhecimentos, este projeto chama atenção 

para uma alfabetização da linguagem das artes visuais, da música, da dança e de teatro. Envolverá 

outras disciplinas e as diversidades culturais. Fará abordagens contra o preconceito e a discriminação 

racial. Trabalhará a valorização do negro na construção da sociedade brasileira e a Lei 10.639/03. 

Objetivamos compreender as relações entre as diferentes linguagens das artes e a importância da 

mesma na educação escolar dos anos iniciais do ensino fundamental; Ampliar a criatividade, a 

socialização e a comunicação oral; Valorizar a produção do aluno; Incentivar o trabalho em grupo, o 

respeito e a valorização das diferenças; Desenvolver atividades artísticas abordando conceito das 

relações raciais Lei 10.639/03; Compreender que a arte está presente em diferentes áreas do 

conhecimento. A proposta deste projeto é mostrar aos alunos, que com objetos simples e 

descomplicados, que muitas vezes são jogados no lixo, usando um pouco de criatividade pode se 

transformar em uma bela peça de arte. Assim como um texto se transforma em uma peça de teatro ou 

em uma música e a música em ritmos de dança. Os conteúdos serão trabalhados sempre na sexta feira, 

trabalharemos pinturas, colagens, mosaicos, tangran e a produção de histórias para teatro. E ainda, 

músicas, danças e coreografias, confecção de bonecas e bonecos negros, dedoches, entre outras 

atividades didático-pedagógicas. Este trabalho será realizado durante o ano letivo de 2014, com duas 

exposições para a comunidade escolar, uma no mês de agosto e a outra em dezembro. As produções 

ficarão guardadas na escola, até o final do projeto. Após a última exposição cada aluno levará suas 

produções para casa.  

 

Palavras-chave: Educação. Artes. Lei 10.639/03. Bonecas Negras. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Escola Municipal Ulisses Guimarães é uma instituição pública, que atende a 

modalidade do ensino fundamental, dos anos iniciais e EJA Educação de Jovens e Adultos. 

Localiza-se no município de Novo Horizonte do Norte-MT, na Av. Kara Jose, 395- Centro. 

O projeto está sendo desenvolvido com alunos do 2º ano ―C‖ do perìodo vespertino e 

busca saber qual a postura, o respeito às diferenças, a socialização dos materiais nas aulas de 

artes.  

A escola é um espaço de construção de conhecimentos, de socialização respeito às 

diferenças, mas, nem sempre isso acontece. Eu recebi um aluno especial em minha sala de 

aula e, tanto alunos como professores apresentavam dificuldade em se relacionar com o 

mesmo. Percebi que ele gosta de desenhar, mas queria fazer isso o tempo todo e se recusava a 

fazer outras atividades, se eu o insistisse ficava agressivo, gritava e chorava muito. Eu o 

chamei para me ajudar a fazer um acordo com os colegas, que teríamos um dia da semana só 

para fazermos artes. Ele amou a ideia. Conversamos com a turma, pedi sugestões, e assim, 

demos início ao nosso projeto.  

Este projeto chama a atenção para uma alfabetização da linguagem das artes visuais, 

da música, da dança e de teatro. Conforme enfatiza Bueno (2008, p. 17) ―[...] A arte também 

tem a função de apresentar o visual, o musical, o corporal; enfim, é através de arte que temos 

acesso a muitas manifestações [...]‖.  

Esse trabalho envolve outras disciplinas e as diversidades culturais. Fazemos 

abordagens contra o preconceito e a discriminação racial. Trabalhamos a valorização do negro 

na construção da sociedade brasileira, de acordo com a Lei 10.639/03. E tem como objetivo 

principal, compreender as relações entre as diferentes linguagens das artes e a importância das 

mesmas na educação escolar, principalmente, nos anos iniciais do ensino fundamental; 

ampliar a criatividade, a socialização e a comunicação oral; valorizar a produção do aluno; 

incentivar o trabalho em grupo, o respeito e a valorização das diferenças; desenvolver 

atividades artísticas abordando os conceitos das relações raciais, com foco na Lei 10.639/03; 

compreender que a arte está presente em diferentes áreas do conhecimento.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dentro do espaço escolar, deparamo-nos com situações de conflitos causados pela 

intolerância por parte de alguns atores do quadro da escola em relação à diversidade 

sociocultural e racial de educandos, educadores e funcionários. 

O presente projeto tem o intuito de promover a interação e a ajuda mútua no trabalho 

em equipe dos alunos em sala de aula, bem como informar a presença e a importância das 

modalidades artísticas em nossas vidas, pois, muitas vezes não percebemos que tudo que nos 

cerca faz parte desse universo artístico. Bueno (2008, p. 75) nos diz que: 

 

Durante toda a história da arte, vemos manifestações através da pintura, sem 

excluir um período ou movimento sequer. Desde as civilizações mais 

simples às mais ricas e poderosas, a pintura faz parte da história de cada 

uma. Foi a maneira de retratar na corte a Família Real, as guerras, as 

revoluções, as conquista, a desigualdade social, o povo, a igreja, o poder, o 

sofrimento, a dor, a fome; enfim, nada, nem um tema, nem uma técnica 

passaram despercebidos a essa expressão forte das artes visuais. 

 

Percebe-se que de acordo com a autora a arte está presente em toda a história da 

humanidade. Ainda assim, é comum ouvir de alguns ―educadores‖ que trabalhar arte é perda 

de tempo, ou seja, não veem nas aulas de artes produção de conhecimentos, insistem em dizer 

que o aluno vai para escola para aprender a ler e a escrever. Tadra (2009, p. 47) enfatiza que:  

 

Considerando o processo histórico anterior, no qual a arte era considerada 

atividade educativa, foi promulgada a LDBEN, Lei nº 9.394/96, que reconhece 

no art. 26 § 2º, a Arte como disciplina escolar obrigatória nos diversos níveis 

da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos. Na função de dar suporte teórico-prático às vivências das quatro áreas 

artísticas (artes visuais, dança, música e teatro) [...]. 

 

Dentro dessa perspectiva, as linguagens artísticas têm e devem fazer parte de nosso 

currículo. Podemos trabalhar as linguagens das artes visuais, música, dança e teatro. Não é 

uma tarefa fácil trabalhar todas as modalidades artísticas, Zagonel (2008, p.29) afirma que: 

―[...] Por meio da arte é possìvel desenvolver a percepção e a imaginação, aprender a 

realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crìtica [...]‖. Desta forma acreditamos 

que por esta razão muitos educadores escolhem a linguagem das artes visuais e de uma forma 

bem resumida, apenas com desenhos e, muitas vezes, já entregam a folha com o desenho 
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pronto, só para o aluno colorir, sem se preocupar em desenvolver a criatividade, a capacidade 

e a imaginação do aluno. Bueno (2008, p. 74) explica que: 

 

Desenhar é uma linguagem muito apropriada para o trabalho com artes visuais 

na escola. Podemos propor o improviso possibilitando, assim, o trabalho sem 

muitas restrições, e há também a facilidade de aceitação, pois a maioria das 

crianças já vem de casa gostando de desenhar e pintar. 

 

Queremos, com isso, chamar a atenção para o valor das práticas educacionais 

referentes às outras modalidades de artes, como a linguagem da dança, por exemplo. A dança 

é importante para trabalhar os aspectos cognitivos, motores, afetivos, expressão corporal, 

entre outros aspectos. Tadra (2009, p. 52) enfatiza que ―Com a possibilidade de compreender 

o mundo de uma forma diferenciada, a dança abre caminho para que o aluno crie e recrie seu 

mundo, numa tentativa de interagir criticamente com a sociedade vigente‖.  

Dessa forma, acreditamos que as atividades desenvolvidas estimulam a busca de novos 

conhecimentos e trazem muitas reflexões sobre o ensino das artes nos anos iniciais do ensino 

fundamental, levando assim, a mudança de mentalidades de educadores e educandos sobre 

essa modalidade de ensino aprendizagem. 

Podemos considerar de suma importância o ensino da música na escola, pois desde 

muito cedo a criança tem contato com a música, seja através de uma canção de ninar ou em 

ouvir uma música no radio, na TV, na igreja, etc. Na educação infantil a criança continua 

tendo contato com diversas musiquinhas como: cantigas de roda, músicas para fixação das 

vogais, do alfabeto e dos numerais, esse trabalho tem continuidade nos anos iniciais do ensino 

fundamental Tavares (2008, p.65) enfatiza que: 

 

Desde criança, ouvimos música em atividades culturais, demonstrando ou não 

prazer nesse contato coma arte. Essa interação se dá por meio das cantigas de 

ninar que ouvimos quando bebes, das canções entoadas na igreja que 

freqüentamos, nos livros de literatura que nos mostra letras de musicas infantis 

e/ou folclóricas, e das músicas que ouvimos no radio ou quando vemos TV ou 

um vídeo, por exemplo. Nós nos educamos e construímos nossos conceitos e 

conhecimentos musicais, ainda que sem grande profundidade acadêmica, 

também na relação com as pessoas e com o ambiente. Na escola, porém, esses 

conhecimentos devem ser aprofundados e elaborados. 

 

De acordo com a autora é importante que a escola explore esse conhecimento da 

criança no sentido de levar o aluno a produzir, questionar, socializar e dar vida e movimento a 

suas produções, instigando a criatividade e a imaginação do aluno. Mas, para isso é necessário 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 340 

que o professor em seu planejamento lance desafios para o aluno, sempre acrescentando aos 

poucos o grau de dificuldade, ou seja, incentivando a música na infância, mostrando a 

importância da mesma na sociedade, formando assim adultos eruditos, apreciadores e 

produtores da boa música. 

 

METODOLOGIA  

 

A proposta deste projeto é mostrar aos alunos, que com coisas simples e de forma 

descomplicada, objetos que muitas vezes são jogados no lixo, podem se transformar em uma 

bela peça de arte, utilizando-se um pouco de criatividade, assim como um texto se transforma 

em uma peça de teatro ou em uma música e a música em oportunidade de dança. 

Os conteúdos são trabalhados sempre na sexta feira. Trabalhamos as cores primárias, 

secundárias, pinturas, colagens, mosaicos, tangran, produção de histórias para teatro e teatro 

de fantoches. Músicas, danças e coreografias. Confecção de bonecas, bonecos, dedoches e 

fantoches, entre outros. 

Lembrando que todas as produções, mesmo nas atividades individuais, os alunos são 

colocados em grupos para a socialização dos materiais. Este trabalho será realizado durante 

todo o ano letivo de 2014, com duas exposições para a comunidade escolar, uma no início do 

mês de agosto e a outra no início de dezembro. Em agosto, faremos apresentação do teatro da 

história de ―Pérola Negra‖ e exposição das artes visuais, no segundo semestre daremos 

continuidade na produção das artes visuais e trabalharemos a música e a dança tendo como 

suporte pedagógico o livro ―Pretinho, meu boneco querido‖ de Maria Cristina Furtado. 

Confeccionaremos o boneco Pretinho para a exposição de dezembro e junto faremos a 

exposição de todos os trabalhos desenvolvidos no ano letivo de 2014. As produções ficarão 

guardadas na escola, até o final do projeto, após a última exposição cada aluno levará seus 

trabalhos para casa.  

Os materiais previstos para serem utilizados durante todo o projeto são os seguintes: 

câmera fotográfica, garrafa pet, papel pardo, papel sulfite, tinta guache, papel higiênico, lápis 

de cor, cola, papelão, EVA, tecido, papel cartão, cartolina, pincel, lã, barbante, revistas, 

computadores com internet, impressora, tesoura, TNT, livros de literatura infantil, entre 

outros. 

 Para trabalhar a linguagem de teatro produzimos uma história que traz uma abordagem 

sobre o respeito e a valorização do negro. 
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PÉROLA NEGRA 

 

Há muito tempo, em um reino distante, um Rei e uma Rainha tiveram uma filha. Ela 

era preta como a noite e, por causa disso, seus pais lhe deram o nome de Pérola Negra. 

 Pérola Negra era uma menina simpática e muito feliz, gostava de ajudar as pessoas e 

os animais, tinha muitos amigos, brincava, cantava, dançava e estudava, tudo estava perfeito, 

mas, passado algum tempo, a bondosa Rainha ficou doente e morreu, e o Rei preocupado com 

a educação de Pérola, casou-se novamente. 

Pérola Negra estava crescendo e continuava linda e meiga. Porém, sua madrasta, por 

invejar a beleza de Pérola a maltratava muito com palavras preconceituosas e 

discriminatórias, devido a cor de sua pele. Seu pai não sabia e não acreditava quando Pérola o 

alertava, pois em sua presença a malvada madrasta tratava a bela princesa com muito 

―carinho‖. A bela jovem sofria calada. Para minimizar um pouco sua angústia e se distrair, 

Pérola Negra adorava passear pela floresta, respirar ar puro, sentir o perfume das flores, ouvir 

o canto dos pássaros e apreciar os animais. 

Certo dia, a jovem estava muito triste e resolveu explorar a floresta proibida que ficava 

atrás do castelo. Encantada com o que via, caminhou, caminhou...  Estava anoitecendo quando 

decidiu voltar para casa, mas, a bela jovem acabou se perdendo e ficou sozinha no meio da 

imensa floresta.  

Desesperada e muito assustada, a bela jovem chorou, chorou... Soluçando, sentou no 

chão, debruçou-se sobre o tronco de uma árvore e adormeceu profundamente. 

Ao acordar viu que estava em uma pequena cabana sobre uma cama fofinha e 

confortável feita de folhas. À sua volta estavam sete bichinhos fofinhos e simpáticos: o 

cachorro Rex, um animalzinho esperto e bondoso; o macaco Lorota, um falador de mão cheia, 

falava mais que a boca; o gato Mimi, dengoso e mimado; o elefante Adamastor, o maior 

deles, dono de um valente e bondoso coração; a onça Quiara, majestosa e adorável; a zebra 

Serafina, uma senhorinha divertida e amável e o leão Afonso, valente e zeloso com todos de 

seu Reino animal.  

Cada animal queria agradar sua visita, trazendo frutas, raízes e água, Pérola Negra 

estava tão feliz que não percebia o tempo passar.  
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Enquanto isso, no castelo, todos foram tomados por uma grande tristeza. Até a 

malvada madrasta percebeu o quanto a presença de Pérola Negra era importante para alegrar o 

seu Reino. Arrependida, fez uma promessa e disse: se Pérola Negra voltar sã e salva, prometo 

lhe dar muito amor e carinho e, principalmente, respeitar as diferenças, não só de Pérola, mas, 

de todos que por esse reino passarem. 

O Rei, desesperado, disse: darei a mão de minha filha em casamento ao jovem que a 

encontrar e trazê-la de volta para o Castelo. 

Um jovem camponês, que já estava de olho na linda jovem, não pensou duas vezes, 

embrenhou-se na mata à procura de sua joia mais preciosa. Andou o dia inteiro, já estava 

cansado e triste, quando ouviu um barulho nas árvores. Era o macaco Lorota, que sem medo, 

pegou o jovem pela mão e o levou até a bela jovem. Ela, feliz da vida, disse: você vai me 

levar para casa? Sim, disse o jovem. 

Pérola Negra agradeceu aos animais e se despediu, foi para casa, o Rei e a Rainha 

ficaram muito felizes com a volta da filha, fizeram uma grande e linda festa. O jovem 

camponês se casou com Pérola e passou a ser o novo Rei daquele Reino. A madrasta pediu 

perdão por todas as maldades que fez à bela jovem e todos passaram a viver, unidos e felizes. 

Ah! Já ia me esquecendo! Os sete animais também compareceram à festa de 

casamento da Princesa Pérola Negra e do Jovem Camponês Diamante Negro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Desde a antiguidade o teatro vem sendo abordado em vários meios sociais: nas igrejas, 

escolas, ruas, praças entre outros. Através do teatro podemos observar e trabalhar o 

comportamento, a moral, a percepção do indivíduo. Na educação, com um planejamento bem 

elaborado, pedagogicamente, podemos levar o aluno a improvisar, socializar, criar, coordenar 

e a organizar o trabalho com teatro. Pode-se trabalhar também a oralidade e a leitura, bem 

como a pesquisa e a expressão corporal. O teatro permite o trabalho em grupo, o respeito às 

diferenças, desde que o educador tenha trabalhado esses valores  com os alunos. Para Dória 

(2009, p. 17): 

 

[...] O teatro pode ser uma arte que é coletiva, que depende de muitas pessoas 

para chegar até a encenação e ao público, mas também uma arte em que o 

indivíduo está no centro do palco, porque, antes de tudo, o teatro fala do ser 

humano, das suas paixões e das suas contradições. Se o teatro fala, então é 

importante pensarmos que linguagem é essa. Quando falamos de linguagem, 
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abre-se um grande leque de reflexões que podemos fazer, pois a linguagem é 

parte da nossa vida, constitui a nossa identidade, mostra de onde viemos, 

determina caminhos que vamos trilhar pela vida.   

 

Dessa forma, a contribuição do teatro no desenvolvimento do aluno nos anos iniciais é 

visual e proporciona um amplo conhecimento em outras áreas. 

Nos ensaios para a apresentação do teatro, um aluno que antes possuía uma 

dificuldade para se relacionar com os colegas, demonstrou habilidades no improviso, na 

oralidade e na expressão corporal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este projeto é para todo o ano letivo, mas, podemos dizer que o resultado parcial é 

positivo, ou seja, os alunos estão respeitando as diferenças, trabalhando em grupos, 

dividindo os materiais, socializando ideias e colaborando com os colegas. 

É importante que, com o desenvolvimento deste trabalho, ao invés de rir do colega 

com dificuldade de se relacionar com a turma, como aconteciam antes, hoje os alunos 

cuidam do colega e esse cuidado se estende em todo espaço escolar, ou seja, se eles virem 

alguém provocando o colega, imediatamente, tira o coleguinha e o levam para perto do 

professor que estiver mais próximo. Isso ocorre na hora do recreio ou nas atividades 

extraclasse.  

Este projeto tem contribuído muito no processo de ensino e aprendizagem, não só de 

artes, mas também, de outros conteúdos. Tadra (2009, p. 53) fala que: ―A dança, dentro do 

contexto social, é de grande importância como auxiliar na valorização de um pensamento 

crítico transformador, articulando a linguagem corporal com a verbal, conectando-as a 

conteúdos pedagógicos [...]‖.  

De acordo com o pensamento da autora, que orienta um trabalho amplo com as 

modalidades artísticas, outros professores estão aderindo ao projeto e estarão trabalhando 

conosco no próximo semestre. Sugerimos que os educadores busquem conhecer mais as 

modalidades artísticas e tragam isso para o seu planejamento, pois, o trabalho diferenciado 

da prática cotidiana é prazeroso, tanto para o aluno quanto para o professor, com excelentes 

resultados quanto ao que se propõe. 
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CULTURA INDÍGENA, MITOLOGIA E HISTÓRIA ORAL: LEMBRANÇAS, 

SIMBOLISMOS E IMAGINÁRIO 
 

Sílvio Takeshi Tamura
94

 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo abordar os costumes, os hábitos, a tradição e a cultura dos 

povos Tukano, relacionando-os com a história oral e a mitologia. Este texto baseia-se nas 

escritas e relatos de Gabriel Gentil – um exímio narrador das práticas e conhecimentos destes 

povos; foi um Pajé Tukano, pesquisador emérito da Fundação Oswaldo Cruz e deixou este 

mundo em 2006, aos cinquenta e dois anos de idade, em um hospital em Manaus, em 

decorrência dos problemas de diabetes. Este estudo se reporta às escritas do texto Bahsariwii 

– A Casa de Danças e traz diversas lembranças sobre as reminiscências dos povos Tukano. 

Observa-se que a memória destas etnias foi preservada durante muitos anos através da história 

oral. A expressão verbal dos fatos conseguiu vencer as barreiras do tempo, conservando as 

lembranças, as lendas, os mitos e a cultura destes povos. A origem de sua etnia, a genealogia e 

a ascendência de suas famílias, a explicação para a origem do mundo e dentre outras tantas 

elucidações são interpretadas ao sabor das lendas, do folclore e das tradições, com traços 

mitológicos, ilustrando a figura dos deuses, com manifestações da crença, da fé e do culto às 

divindades, aos ídolos e aos espíritos, percorrendo uma longa jornada, de geração em geração, 

suscitando nuances de parábolas, de fábulas e do imaginário. A cultura dos Tukano está 

representada em diversos simbolismos: nas danças, nas músicas, na arquitetura das malocas, 

nos rituais, na hierarquia, nos desenhos, na forma de medir o tempo e dentre tantas outras 

encenações das interpretações destes milenares povos indígenas. 

 

Palavras-chave: Povos Tukano. Cultura indígena. Mitologia. História oral. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

  O presente artigo tem por intento traçar um estudo sobre os costumes, as práticas e 

experiências encontradas em alguns povos indígenas, sobretudo nos Tukano, discorrendo 

acerca de alguns preceitos que permeiam a mitologia, a tradição e a forma pela qual estes 

valores são passados de geração em geração, especialmente através da história oral. É 

importante que haja um investimento cultural, histórico e erudito para que a produção 

literária, biográfica e mitológica seja preservada, registrada e entalhada para que gerações 

posteriores possam asseverar o acesso à memória, à cultura e ao legado destas diversas etnias.  

  É muito importante estudar e pesquisar a cultura indígena, pois faz parte da história do 

País, da formação social, cultural e étnica. É praticamente impossível traçar uma linha 

imaginária fronteiriça que possa separar os costumes, hábitos e saberes indígenas e não-

indígenas.  

  Quem nunca viu alguém branco batizado com nomes indígenas? Janaína, Maíra, 

Joacir, Yara, Ubirajara, Potiara, Juraci, Iracema, Ubiratan, Jurema, Potira, Irani, Guaraci, 

Araci, Jacira, Jaci, Tainá, Cauã, Iraci, Moacir, etc. Muitos destes rubricam as próprias 

assinaturas sem sequer saber o léxico de suas origens. Quem nunca viu no mapa uma cidade 

com nome de origem indígena? Cuiabá, Jaciara, Juscimeira, Araçatuba, Jataí, Itaituba, 

Aracajú, Tucuruí, Cajuru, Gurupi, Ibiúna, Itatiba, Maceió, Tupã, Matupá, Arapongas, 

Araraquara, Avaré, Bauru, Birigui, Boituva, Guaíra, Guarapuava, Guarulhos, Guarujá, 

Itabuna, etc. Quem nunca saboreou algum alimento ou tempero herdado da culinária 

indígena? Vatapá, pimenta, pescados, tacacá, tucupí, canjica, pamonha, tapioca, pirão, beijú, 

mandioca, caju, guaraná, etc. 

  Portanto, os costumes, hábitos e práticas indígenas exercem forte influência na 

sociedade branca. A cultura indígena faz parte do cotidiano da população, da linguagem, da 

geografia e da história de todos os habitantes do País, sejam eles indígenas ou não.  

  Nas sociedades indígenas a memória de seus povos é transmitida via processo oral, 

ordenando-se em torno da formação de algumas representações, entre elas a formação dos 

mitos.
95

 A mitologia não é uma característica apenas das sociedades indígenas. Na Grécia 

Antiga diversos mitos e deuses já eram venerados, comparados a heróis, ídolos e espíritos 
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evocados em datas festivas, em diferentes períodos da humanidade, conforme observa-se em 

Jacques Le Goff (2003, p. 433), aludindo-se à Mnemosine: 

Os gregos da época arcaica fizeram da memória uma deusa, Mnemosine. É a 

mãe das nove musas, que ela procriou no decurso de nove noites passadas 

com Zeus. Lembra aos homens a recordação dos heróis e de seus altos feitos, 

preside a poesia lírica. O poeta é, pois um homem possuído pela memória, o 

Aedo é um adivinho do passado, como o adivinho o é do futuro. É a 

testemunha inspirada dos ―tempos antigos‖, da Idade Heróica e, por isso, da 

idade das origens.  

 

  Os indígenas são exímios habitantes das florestas, pois estas são o seu habitat natural. 

São notáveis conhecedores das selvas, peritos e eminentes detentores dos saberes e segredos 

das matas. Durante muitos anos, no período colonial, os primeiros desbravadores, 

bandeirantes ou os denominados sertanistas aprenderam muito com os indígenas sobre os 

caminhos, as trilhas e os ensinamentos dos capões brasileiros.
96

 

  A floresta representa ―uma grande enciclopédia viva para o conhecimento indìgena.‖
97

 

O intenso contato com a natureza propiciou-os impetuosos conhecimentos sobre o universo 

nativo. É nas florestas que nasce a maioria dos mitos – histórias contadas e repassadas através 

de gerações e gerações, narradas e memoradas através da oralidade. A ligação entre a floresta, 

os reinos animal e vegetal estão sempre mencionadas nas histórias transmitidas pelos 

indígenas: 

Ao contar a sua história, um índio, um clã, uma tribo parte do momento em 

que sua essência-espírito permeou a terra e relata a passagem dessa essência-

espírito pelos reinos vegetal, mineral e animal. Há tribos que começam a sua 

história desde quando o clã eram seres do espírito das águas. Outras trazem a 

sua memória animal como início da história, assim como há aquelas que 

iniciam a sua história a partir da árvore que foram. (KAKÁ WERÁ, 1998, p. 

14) 

 

  As reminiscências de um povo estão congregadas às relações convivência, de 

coletividade, permeados em aspectos cognitivos, psicológicos e experimentais, pois ―a 

memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a 

um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas.‖ (LE GOFF, 2003, p. 419).  
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  Os mitos, as histórias, os contos são produtos de uma construção do imaginário,
98

 

repassados através das descendências, buscando uma explicação para os fatos que não 

apresentam elucidação concreta. A origem do mundo, por exemplo, é um enigma 

esquadrinhado por todos os humanos, indígenas, brancos, negros, questionada por diversos 

pontos de vista, científicos, literários, filosóficos e religiosos. Na tradição judaico-cristã, a 

elucidação sobre o princípio do mundo é apresentada no primeiro capítulo da Bíblia - em 

Gênesis retrata-se a criação do mundo, do dia, dos mares, das águas, do sol e de tudo que 

habita a Terra. Também foram criados os primeiros seres humanos, procriando-se e gerando 

toda a população mundial. 

   Em contrapartida, de acordo com a narrativa do Pajé Gabriel Gentil, os Tukano 

nasceram nos buracos da Cachoeira, justificando o fato de os primeiros humanos nascidos na 

Terra serem alcunhados de Gente Pedra: 

Depois que os Tukano foram criados no começo do mundo, só moravam no 

mesmo lugar, falavam uma só língua, casavam-se com as mulheres da 

mesma tribo. Os Tukano depois de criados, não sabiam quem criou  eles, 

como a terra foi criada, nem sabiam quem criou a Terra! Os Tukano não 

conheciam o fogo, comiam as comidas cruas, não tinham as roupas, 

andavam todos nus. Tinham cabelos compridos que chegavam nas bundas. 

Moravam nos buracos nos tempos de chuvas, no tempo de verão dormiam no 

chão. Quando escondiam dos inimigos moravam nas cavernas. 

Comunicavam-se por meio de gestos, sonhos e visões. Depois de muitas 

gerações os Tukano foram pedir sementes de mandiocas, ipadú, tabaco e 

outros para Deus Pedra Ëhtã Õakhe. Pedindo em troca os Tucano deram as 

filhas virgens para Deus Pedra, para que elas sejam as esposas dele. Depois 

de criados os Tukano nasceram nos buracos da Cachoeira, de um rio de 

Leite, que ficava perto da Montanha. É por isso que os primeiros da 

humanidade, no começo do mundo, se chamavam Gente Pedra, Ëhtã mahsã 

ou Pamëri mahsã. Morando na Casa de Terra Yepáwii adoravam a criadora 

Yepá e seu esposo. Viviam muito tempo na Casa de Terra. Eram chamados 

Yepá Mahsã, Gente da Terra. (GENTIL, 2007, p. 244)   

 

   Entretanto, devido às guerras e às desavenças, os povos Tukano dividiram-se e 

espalharam-se pelo mundo, originando outras etnias. Estes nativos acreditam que provem da 

descendência dos Incas, que deram origem às outras etnias.  

A maior parte foi para as Guianas, por causa da invasão, fugindo dos 

espanhóis, portugueses e outros brancos. O local exato é Cuzco, ou 

Cajamarca, no Peru. Os Incas vieram via fluvial, pelo mar, pelo Oceano 

Atlântico, onde levanta o Sol, e passaram na América Central, ou melhor 

tinham ligações com os indígenas da América Central. Estas tribos eram 
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melhores, maiores, matavam gente, os inimigos queimavam no fogo, 

cortavam vivos com os machados de pedras, com as lâminas de pedras 

quartzo. Depois brigaram e espalharam em toda América Latina, trocaram 

mitos, os nomes e idiomas. (GENTIL, 2007, p. 222) 

 

  Gabriel Gentil narra o mito de Jurupari, cercado de crenças, de mitologia, creditando 

personagens folclóricos, em uma lendária história sobre a fábula dialogada entre seres 

humanos, imaginários e abstratos como o sol, deuses e outros artifícios narrativos: 

O Jurupari, o Miri, nasceu na Maloca Casa de Montanha alta das 

Cordilheiras dos Andes. A mãe dele era a virgem filha do velho Trovão 

Bëhpó Mahkõ. A mãe dele engravidou-se por ter assoprado cerimônia rito 

sexual Õmeshãrõ Nihishãrõ Bahseró, feito pelo Criador Deus Pedra do 

Mundo, estando de longe. Depois de nascer morava na Casa de Pedra, nos 

pés das Montanhas altas, frias. Sendo assim, o Jurupari pertencia à família de 

Deus Pedra Quartzo Branco, o Sol. O Jurupari foi expulso da família do Sol, 

nos Andes, porque ele matou de inveja, de ciúmes o irmão menor dele, 

chamado Petá Õakhë. O pai dele, o Sol, expulsou amaldiçoando o filho. 

Assim, o filho amaldiçoado se transformou em um monstro chamado Bisiu, 

o Juruparí. Antes de ser expulso, Jurupari era o filho mais querido do Sol, 

era mais bonito e poderoso, era chamado Deus Pedra Quartzo Carne Gente, 

Ëhtãbho Õakhë Diró Mahsë. Depois de expulso, o Jurupari veio para 

Amazônia Brasil e apareceu nas malocas dos Tariano, Werekena. Morava 

numa casa de pedra, escondido. O Jurupari fazia ensinamentos sobre provas 

de iniciação para formar novos Pajés. Ele castigava matando gente que não 

obedecesse a ele e comia gente. Foi morto no fogo pelos pais dos iniciados, 

porque tinha comido os filhos deles, na região mitológica de Jurupari, rio 

Içana, alto rio Negro, Amazonas. Alma do Jurupari, assim que explodiu no 

fogo, tornou-se o Curupira. É por isso que Curupira come humanos quando 

se perdem na mata. 

 

 A mitologia e a narrativa dos Tukano, escrita por Gabriel Gentil, retrata uma 

confabulação de diálogos com deuses, comunicando-se constantemente com divindades e 

espíritos que norteavam o destino destes nativos. A cultura, a crença e o sobrenatural são 

ocorrências frequentes nos contos destes povos indígenas. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  Este estudo fundamenta-se em narrativas e escritas registradas por indígenas que 

guardam em suas memórias as tradições e mitologias de seus povos. A fundamentação 

teórico-metodológica sobre memória será baseada nos preceitos do historiador Jacques Le 

Goff (2003), o qual apresenta um notável aporte referencial sobre a questão que remete-se às 

tessituras das metodologias das tradições, dos conhecimentos, das lembranças e 

reminiscências que abrigam o conteúdo desta pesquisa. 
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  Observa-se que o tempo é um fenômeno que conduz todo o aporte histórico e 

humanístico. Tudo e todos estão à mercê do tempo. Os ocidentais utilizam-se do calendário 

como forma de domesticar o tempo,
99

 pois dessa forma, foi possível que a humanidade 

pudesse organizar os acontecimentos.
100

 No caso das sociedades sem escrita, a oralidade foi o 

fator fundamental para que a sua tradição pudesse continuar no curso da história. Segundo 

uma célebre frase do historiador March Bloch, ―a história é a ciência do homem no tempo‖, 

por conseguinte, todos os homens, brancos e indígenas, estão sob o domínio do tempo. 

Entretanto, não é conveniente afirmar que as sociedades que não têm escrita ou que não 

obedecem ao calendário não tenham sua história ou sua memória.  

  De acordo com Jacques Le Goff (2003, p. 12) ―a matéria fundamental da história é o 

tempo; portanto, não é de hoje que a cronologia desempenha um papel essencial como fio 

condutor e ciência auxiliar da história.‖ Entretanto, não significa afirmar que os povos sem 

escrita são povos sem história, ou sem controle do tempo. Apenas é observado que o tempo 

para estas etnias é uma abstração de movimentos marcados por outras ferramentas, como o 

movimento do sol, da lua e de outros corpos astronômicos ou fenômenos naturais.  

  Outro referencial teórico aportado é endereço às pesquisas de Sérgio Buarque de 

Holanda (1994) o qual apresenta um intenso conhecimento sobre o saber indígena, narrado 

através das caminhadas e trilhas com os sertanistas e bandeirantes. Buarque de Holanda relata 

a íntima relação entre os nativos e as diligências da selva. Além disso, observa-se também a 

afinidade e a experiência do indígena com a farmacologia temporal, dominando as 

propriedades medicinais de cada planta, raiz ou vegetal. Muitos destes conhecimentos foram 

transferidos à medicina do homem branco e muitas vidas foram salvas através do cultivo 

dessa prática milenar. 

  Observa-se que os caminhos eram trilhados de forma peculiar, priorizando sempre os 

melhores trechos, alertando-se dos perigos e armadilhas que a selva poderia oferecer. As 

veredas eram peregrinadas ao passo da orientação e sabedoria indígena, calculada quase que 

de forma engenhosa. 

Será sem dúvida excessiva imaginar-se um traçado inteiramente fixo para as 

trilhas de índios usadas depois pelos bandeirantes. É bem conhecida a 

instabilidade de algumas dessas primitivas vias de comunicação, sobretudo 

quando surgia uma interrupção ais ou menos prolongada no seu uso. Assim, 
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cada viagem tomaria, de certo modo, a aparência de uma exploração nova, 

de um novo trabalho de engenharia. Todavia a escolha cuidadosa, pelos 

indígenas, dos lugares mais apropriados ao trânsito, preservava ao menos a 

direção geral do traçado e garantia, nos lugares acidentados, a passagem 

obrigatória por determinados sítios, que serviam de baliza ao longo do 

trajeto. (HOLANDA, 1994, p. 33) 

 

  O referencial teórico mitológico e narrativo foi embasado nas memórias do Pajé 

Gabriel Gentil (2007), historiando oralmente as tradições e costumes dos povos Tukano com 

suas ascendências e descendências. Nota-se que a mitologia e a história oral chancelam um 

matrimônio harmônico nos contos indígenas. A relação entre a mitologia, os deuses e a 

natureza é muito forte neste narrador. 

 

3 - METODOLOGIA   

 

  A metodologia utilizada para a escrita deste artigo baseou-se em referências 

bibliográficas de historiadores já citados como Jacques Le Goff, Sérgio Buarque de Holanda e 

dentre outros. Além destes referenciais também fora embasado o foco narrativo do Pajé 

Gabriel Gentil, com suas reminiscências e valores culturais apresentados. É muito importante 

que a pesquisa se desenvolva baseada em um propósito metodológico, de maneira estruturada, 

de acordo com normas científicas,
101

 pois caso contrário os resultados encontrados não estarão 

em consonância com a finalidade do estudo.  

  A pesquisa sobre a mitologia indígena e a cultura nativa é um estudo muito importante 

para o mundo acadêmico e científico, pois abre muitas portas para novos conhecimentos, 

conectados pela interdisciplinaridade e a fusão de diversas culturas. A história oral é uma 

forma de memória coletiva, mas a partir do momento que esta forma de expressão cultural 

passa a ser arquivada em recursos gráficos, propostos pela cultura branca, será possível que 

outras gerações posteriores possam ter acesso ao universo histórico de seus ancestrais. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

    Observa-se que diversos resultados foram obtidos a partir da observação da 

cultura, da história oral e da transmissão de conhecimentos dessa forma peculiar com que as 
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inúmeras etnias repassam suas lendas, mitos e histórias. Verifica-se que a fusão entre as 

culturas dos homens ditos brancos e os denominados indígenas, guarda muitas semelhanças 

entre si.  A origem do mundo, os fenômenos não explicados pela humanidade são formas da 

criação mitológica, pois os mitos são formados a partir da não compreensão científica dos 

acontecimentos.  

  Nota-se que a conversão da história oral para a modalidade escrita proporciona 

diversos benefícios, visto que  

[...] a escrita tem duas funções principais: ―uma é o armazenamento de 

informações, que permite comunicar através do tempo e do espaço, e fornece 

ao homem um processo de marcação, memorização e registro‖; a outra, ao 

assegurar a passagem da esfera auditiva à visual, permite ―reexaminar, 

reordenar, retificar frases e até palavras isoladas‖ (GOODY, 1977 b, p. 78 

apud LE GOFF, 2003, p. 429) 

 

  Percebe-se que a memória indígena não é somente apresentada através da transmissão 

oral, pois estas etnias também apresentam diversas formas de armazenas sua história. As 

construções, as Malocas, os objetos materiais, a arquitetura indígena é uma forma de 

preservar e representar a memória destes povos.  

  Este raciocínio também é aplicado e comparado aos homens brancos, dado que da 

mesma forma que os indígenas, os ocidentais também deixam a sua memória armazenada em 

objetos e construções idênticas, como arquivos, bibliotecas, museus, monumentos, praças, 

ruas, etc.
102

 

  A memória dos indígenas não é somente representada pelo imaterial como as músicas, 

das danças, as lendas, etc, mas também preservada através das representações concretas, em 

analogias como os costumes dos ocidentais. Por outro lado, assevera-se que não existe uma 

forma correta ou incorreta de preservar a memória de uma gente, de um povo. A memória 

indígena é uma prova de que os costumes e a cultura de modo geral pode ser armazenada e 

transmitida via oral. Entretanto, o problema recai quando os representantes de determinadas 

etnias vêm a desaparecer, extinguirem-se. Dessa forma, com o desaparecimento destes 

representantes, o caminho segue para o desvanecimento destes costumes, findando-se, quiçá, 

pelos devaneios do tempo, na dissipação dos fatos.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Os homens brancos, ditos ocidentais e os povos indígenas guardam, ao mesmo tempo, 

inúmeras diferenças e semelhanças entre si no tangente à maneira como estes preservam e 

disseminam seus costumes, hábitos e práticas. Os mitos fazem parte não somente dos povos 

indígenas, mas também dos homens brancos. Assim como os ocidentais apresentam suas 

versões e registros para os movimentos migratórios e de deslocamento geográfico, os 

indígenas também o fazem.  Para os Tukanos, estes apresentam também sua forma peculiar 

de representar suas origens, passagens pelo mundo, no tempo de ancestrais. 

Da cordilheira dos Andes os Tukano vieram, foram trazidos pelos brancos 

Espanhóis, chegaram no rio Solimões  e rio Negro, rio Amazonas, litoral do 

Brasil, sendo levados pelos brancos, e chagaram na baía de Guanabara, Rio 

de Janeiro, quando o Rio era Capital do Brasil. Depois os Tukano foram 

trazidos pelos brancos brasileiros, saíram via fluvial com a Canoa Grande. 

Mas o mitos secretos dos Pajés, Chefes da tribo Tukano e de outras tribos, 

ensinam que era uma cobra grande que estava trazendo os primeiros 

humanos da Terra. Chegando em Ipanoré Cachoeira, os Pajés, Chefes da 

tribo fizeram cerimônia de surgimento, emersão, pamëse kihti, repetindo 

como eles fizeram nos lugares anteriores onde passaram. Depois de lá 

espalharam para o rio Papuri, rio Tiquiê e outras regiões, e outros rios. 

Todos os lugares onde os Tukano passaram construíram várias malocas. 

(GENTIL, 2007, p. 249). 

 

   Da mesma forma que o homem caucasiano detém suas formas de diálogos com Deus, 

com as Divindades, através das orações, das missas, dos cultos, etc, o povo indígena também 

demonstra as suas peculiaridades com as interlocuções com seus espíritos, que muitas vezes 

são ilustrados por idolatrias da natureza, como o sol, a lua, as estrelas, etc.  

Os Tukano, por causa de brigas do Trovão contra o Sol viram que o Trovão 

foi expulso pela Criadora Yepá. Viram se transformar num monstro feio e 

trocaram o mito. Ficaram com a Lua Yepá Õakhë, até hoje. A Maloca tinha 

estrutura da Criadora Yepá. É a segunda Terra Maloca dos primitivos 

Tukano, chamava-se Ilha de Gente Pedra Ëhtã miriãporã Nëhkerõ. 

Atualmente os brancos deram o nome de América Central, é uma Ilha 

Janaína. Bem perto tinha as ilhas pequenas, nesses lugares moravam muitas 

outras tribos e outros Deuses. Depois de fazer cerimônia de emergir origem 

repetindo os Tukano diziam: ―é aqui que nós nascemos.‖ (GENTIL, 2007, p. 

247). 

 

  Nas sociedades indígenas, identicamente ao mundo ocidental, as relações entre 

homens e mulheres também são constituídas de maneiras muito interpretativas. De acordo 

com a tradição judaico-cristã, a fábula de Adão e Eva aclara a tentativa de elucidar a origem 
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das populações, através da explicação bíblica. Eva foi castigada e expulsa juntamente com 

Adão, seu companheiro, por ter sucumbido ao errado, ao proibido, ao condenável.    

  A narrativa de Gabriel Gentil demonstra uma fábula mitológica análoga aos preceitos 

aos castigos, professados na bíblia, com a condenação das mulheres por seus atos ilícitos e 

inaceitáveis: 

Nesta ilha moravam as mulheres Pajés femininas, que mandavam nos 

homens. Os homens viviam como se fossem as mulheres. As mulheres, com 

violência, obrigavam os homens a ter os filhos. Faziam cerimônia para os 

homens se tornarem mulheres. Com o passar do tempo os homens tornaram-

se femininos ou homossexuais. Vendo isso, Jurupari, por ordem do Sol, 

matou todas as mulheres Pajés. E repassou cerimônias para os homens. E 

proibiu as mulheres para nunca mais participar dos rituais, nem ser mais 

Pajés Femininas até hoje. (GENTIL, 2007, p. 247). 

 

  Atina-se que apesar dos costumes e crenças em diferentes situações sociais e 

antropológicas, ambas as sociedades guardam entre si semelhanças meritórias, admirando-se, 

muitas vezes, as famigeradas particularidades que cada grupo social tem para ilustrar o mundo 

que os rodeia. Apesar das diferentes formas de registrar os acontecimentos, toda a 

humanidade se apega em técnicas, métodos e procedimentos diferentes para memorizar e 

eternizar as expressões de suas estirpes, alguns utilizando-se da escrita, outros utilizando-se 

da história oral, mas sempre empregando a aplicação de mecanismos e recursos apoiados em 

habilidades que são repassadas de geração em geração, na intenção de transmitir e transportar 

os hábitos e costumes no caminhar do tempo. 
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Resumo:  

 

O distrito de Currupira, antes conhecido como distrito de Lavouras,posteriormente Santo 

Antônio, pertencia ao município de Alto Paraguai. Atualmente pertence ao município de 

Barra do Bugres, está localizado às margens da rodovia MT 246, Km 40. O presente trabalho 

tem como objetivo resgatar aspectos da história da comunidade e das famílias consideradas 

tradicionais relacionando-os com aspectos pedagógicos e curriculares da Escola Sabino 

Ferreira Maia, a escola do distrito. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas realizadas 

com antigos moradores da região e através de registros encontrados acerca do 

desenvolvimento da comunidade local, tais como, fotos e objetos. Portanto, é possível afirmar 

que as atividades e os trabalhos realizados por meio desta pesquisa permitiram resgatar 

aspectos da história locale conhecer melhor o lugar onde vivemos. 

 

Palavras chave: Currupira; oralidade; história; memória; práticas pedagógicas; 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo surgiu com o intuito de resgatar a história e a cultura local ,tendo em 

vista que no município existem diversas atividades culturais que precisam ser retomadas e 

vincular com as atuais que necessitam ser mais valorizadas e apresentadas a população. 

Mobilizar os mais jovens para que possam participar plenamente da cultura, conhecendo, 

apreciando e pensando sobre a evolução humana, seu tempo e do seu antepassado visando 

preservar a história e a cultura da comunidade local.  

Por não haver nenhum registro escrito da história do povo do Distrito de Currupira e 

por essa história estar intimamente ligada a identidade de nosso educando ,surgiu a 

necessidade de sair  em busca de sua memória e manter viva sua origem. 

Conhecer a história da comunidade, seus pioneiros, sua cultura, proporciona ao 

educando momentos de reflexão fazendo-o sentir-se parte integrante desse processo além 

deaguçar  ainda mais sua curiosidade sobre os fatos ocorridos no passado e, como 

consequência o resgate e a preservação dos traços culturais da sua  comunidade . 

Dada à importância da memória histórica de uma comunidade, é preciso resgatá-la 

sempre. Independente da profundidade na busca dos dados, os esforços conquistados serão de 

grande importância na contribuição da valorização dos feitos humanos ao longo do tempo.  A 

história local permite a continuidade da memória viva que há se torna sempre importante na 

vida de qualquer comunidade. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Embora o educando na maioria das vezes não perceba e não dê a devida valorização 

para sua história, sua comunidade e acultura  onde vive, é hora de provocá-lo,  fazendo-o 

tomar consciência da importância deles. Neste momento,cabe aoeducador desenvolver dentro 

de sua prática pedagógica  metodologias que seja capaz  de o estimular a querer sair em busca 

de sua origem e explorá-la. Em épocas onde pessoasjulgam ser cidadãos do mundo, 

apreciador de outras culturas , o resgate e valorização da história local de cada comunidade 

são fundamentais. A partir do momento que o educando torna-se parte integrante do processo 

ensino - aprendizagem, tudo começa a fazer sentido.  Para Mendes (2004): 
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[...] trazendo à tona acontecimentos, atores e lugares comuns ao estudante 

faz com que este se aproxime da disciplina, percebendo a relação dialética 

entre o passado desconhecido e o presente, tão próximo. Pode-se, a partir 

desse ponto, estabelecer uma problematização que estimule o aluno a sair da 

curiosidade ingênua, conduzindo-o a um conhecimento crítico da realidade, 

contribuindo para a construção de sua consciência histórica e o 

amadurecimento de sua cidadania. 

Entretanto, não havendo fontes de pesquisa escrita fez se necessário utilizar 

a pesquisa oral para colher informaçõescom moradores antigos chegando 

assim a ter contato com alguns objetos e fotos antigas pertencentes a essas 

famílias. 

 

A história oral ajuda a desvendar partes da história local, como relatam Matos e 

Senna: 

Como procedimento metodológico, a história oral busca registrar – e, portanto, 

perpetuar – impressões, vivências, lembranças daqueles indivíduos que se dispõem a 

compartilhar sua memória com a coletividade e dessa forma permitir um conhecimento do 

vivido muito mais rico, dinâmico e colorido de situações que, de outra forma, não 

conheceríamos. A história oral pode ser entendida como um método de pesquisa (histórica, 

antropológica, sociológica,...) que privilegia a realização de entrevistas com pessoas que 

participaram de, ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como 

forma de se aproximar do objeto de estudo. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, 

instituições, grupos sociais, categorias profissionais, movimentos, etc. (ALBERTI, 1989: 52).  

Sendo assim, pessoas tidas como comuns passam a serem protagonistas de uma 

história até então esquecida.Com as visitas do educando, os sujeitos históricos se sentem 

úteis, desencadeando nos mesmos sentimentos de valores e emoções ao que foi vivido. Além 

de criar um relacionamento de admiração e respeito pelas pessoas entrevistadas.   

Mercedes Vilanova diz em artigo recente: "Rememoraciónen La historia" "uma 

memória viva felizmente, é sempre uma memória conflitiva." Ao colocar os adolescentes em 

contato direto com a geração mais velha da sua família, os bairros, homens e mulheres que 

mantêm a memória de sua criação e desenvolvimento resgatamos valores tais como respeito e 

admiração causando aproximação entre os componentes das famílias, a partir do momento em 

que vão percebendo a trajetória que esta família fez para chegar onde está, além de 

perceberem que sua memória pode tornar –se documento vivo. 

De acordo com Pierre Nora,  
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A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente; 

a história, uma representação do passado. Porque é afetiva e mágica, a 

memória não se acomoda a detalhes que a confortam: ela se alimenta de 

lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou 

simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções. 

A história, porque operação intelectual e laicizam-te, demanda análise e 

discursos críticos. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a 

liberta e a torna sempre prosaica [...] (NORA, 1993: 9).  

 

 

METODOLOGIA 

 

Articulando em uma concepção que torne o processo educativo em sua dimensão de 

totalidade a partir de uma concepção histórica de homem em sua integralidade, que o 

compreenda como síntese do desenvolvimento social e individual e, nesse sentido, como 

síntese entre a objetividade das relações sociais, produtivas e a subjetividades, há que se 

construir um processo educativo que o leve a dominar as diferentes linguagens, desenvolver o 

raciocínio lógico e a capacidade de usar conhecimentos científicos, tecnológicos, sócio 

históricos e culturais para compreender e intervir na vida social e produtiva de forma critica e 

criativa, construindo identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de continuar 

aprendendo ao longo de suas vidas. 

A importância de preservar a memória da comunidade está no fato de ser uma das 

formas de construir e valorizar a história de lugares e pessoas. Para isso , é necessário 

pesquisas com os antigos moradores, usando a oralidade, bem como coleta de dados em 

cartório, objetos e fotos. 

Ramofly Bicalho dos Santos escreve:   

O artigo analisa a metodologia da história oral sob o ponto de vista teórico e prático, 

articulando limites e possibilidades. Constatamos nesse texto que não devemos ter pressa de ir 

ao campo sem que os entrevistados estejam seguros de si e da relação que será estabelecida 

entre ele e o entrevistador, e essa relação é política, cultural, religiosa e social. 

Este texto mostra os avanços e recuos desta metodologia e resgata a memória, a 

relação dialógica entre entrevistador e entrevistado, criando e recriando fontes. Nesse sentido, 

novas histórias serão constantemente geradas e o pesquisador/educador deve, com muita 

responsabilidade, respeitar a cultura, as histórias de vida, os sonhos e as utopias dos 

educandos e demais sujeitos da pesquisa. 
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Na pesquisa oral se exige uma atenção especial por parte do entrevistador para com o 

entrevistado, algo que seja prazeroso e não incomodo, as vezes utilizando como recurso 

tecnológico o celular com a função de gravador. Entre ambos, o elo de ligação  recai sobre o 

educador que deverá ter uma preocupação em preparar antecipadamente as visitas, a 

abordagem e a entrevista.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em (1945) Benedito de Barros, veio de Livramento procurando uma área de terra para 

comprar aqui antigamente chamada de (Barrocada). E quando chegou logo encontrou, Sabino 

Ferreira Maia e sua família que morava nesta região, aqui encontrou também a família do Sr. 

Gerôncio, Sr. Paulino que ficavam de 1 a 8 km de distância. 

José Marinho Ferreira, filho de Sabino Ferreira Maia, levou srº Benedito até o dono da 

terra que era conhecido por João Amaro. Naquele tempo Alto Paraguai, pertencia a 

Diamantino, ai saiu o garimpo em Alto Paraguai por (gato) Benedito então comprou a terra e 

passou a ser açougueiro e tinha um armazém e permaneceu nesse local mesmo tendo 

comprado a terra em Barrocada, antigo nome desta região. 

Antes Sabino morava em perto da Serra , Rosário Oeste-MT, onde ensinou seus filhos a 

ler e escrever, trabalhava na lavoura e tinha  criações como: gado, porco, galinha, cavalos etc. 

Já em 1953, o deputado estadual, Hélio Corrêa da Costa, genro de Antônio João Barros 

e Benedito e José Marinho entre uma conversa e outra decidiram que seria melhor criar um 

município por que área de terra era muito extensa e pertencia a Rosário Oeste , ai dava de 

criar um novo município, então Antônio João de Barros e o deputado Hélio Corrêa pediu ao 

prefeito de Rosário Oeste que cedesse esta parte para averba com distrito de Diamantino, para 

criar um município novo. Então o prefeito concedeu esta área que fica atrás da serra, que vai 

até na Camarinha localizada na comunidade Vão Grande e desce o Jauquara até o rio Paraguai 

esta parte era de Rosário Oeste. 

O novo município foi criado em 1953 com o nome Distrito de Lavouras,no município 

de Alto Paraguai, Lei -703 de 15 de Dezembro 1953. 

Com os seguintes limites: o norte com córrego São Vicente, ao sul com o sitio Jatobá, 

ao leste com a serra do Tombador e ao Oeste serra do vira saia. 

No artigo 04: esta lei entraria em vigor em 01º de janeiro do ano de 1954, no palácio 

Alencastro em Cuiabá. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 361 

O cartório também foi criado por Antônio João de Barros, com auxílio do deputado 

Hélio Corrêa, ele implantou o cartório de paz criado pelo povo para melhoria de todos, em 

1953. 

A família de Sabino continuou morando nesta região, ao total da família eram em 23 

pessoas, trabalhavam na roça, plantava de tudo , tinha muitas criações. 

Benedito, passou a residir, ficava na casa de José Marinho, eram muito amigo da 

família. 

Falando em amigo, morava e mora ainda algumas delas que faz parte da povoação deste 

local. 

A família Souza formada por Sr. Paulino e filhos. 

A família Paes formada por Bernardo Paes de Almeida de Campos, Mariana Estevão de 

Campos e filhos, natural de Livramento. Alguns de seus filhos e filhas ainda moram nesta 

região, outros se mudaram para outras cidades. dona Juliana Paes casou-se com Avelino José 

de Almeida e teve ao todo  15 filhos sendo , 09 homens e 06 mulheres. 

A sua irmã Neide casou com o Sr. Mizael Nascimento e teve com ele 07 filhos, 09 

netos, enfim a família aumentou de 16 para 98 pessoas. 

A família Silva formada por Joaquim Catarino da Silva e srº Ana Isabel da Silva, ele 

natural de Livramento, ela de Cana Brava, Jauquara. Tiveram 12 filhos, um deles o srº 

Caetano Antônio da Silva que casou-se com dª Luzia Pedroza da Silva e tiverem 11 filhos,30 

netos e 21 bisnetos. Também o Antônio Godêncio da Silva casou-se com Dª Marciana da 

Silva e tiveram 07 filhos e 06 netos. 

A diversão e as brincadeiras naquele tempo era o siriri, que depois de um mutirão feito 

por vários moradores, para capinar a roça ou colher os mantimentos, as crianças brincavam de 

passa o anel, peteca, roda pião, carrinho feito de madeira etc. 

José Marinho começou a fazer uma festa de santo, a de São Benedito, que era feita 

sempre no dia 02 julho e durava uma semana, e é feita até hoje uma geração centenária, 

passando de pai para filho. Do mesmo modo também é feita a festa de srº Divino Espírito 

Santo, por Caetano e família. 

A missa era uma vez por ano, na casa de José Marinho, debaixo de uma grande árvore, 

que existe até hoje, ás 06 hrs da manhã, tinha o chá com bolo, pão, pamonha e frutas da 

época, organizada por Benedita Clara esposa de José Marinho e suas irmãs, Fredes vinda 

(Dindinha) e Maria esposa de Antônio Pedro, 07 horas a celebração da missa, o primeiro 
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padre foi João Sarino, de Alto Paraguai, ele vinha montado á cavalo. 

Vinha gente de toda região na missa, para confessar, batizar crianças. 

Os homens e mulheres, não só plantavam, mas também faziam artesanatos, como viola 

de cocho, ganzá, pilão, colher de pau, as mulheres faziam novelos de algodão, teciam redes, 

faziam varanda, pote, panelas, moringa de argila, etc. 

A comida típica daquele tempo era, galinha com arroz, feijão, carne com mandioca, 

sopa de banana verde, arroz sem sal, empamonado de feijão, quiabo, maxixe afogado e salada, 

peixe seco com mandioca ou banana madura, arroz com pequi e galinha, polenta de milho 

verde, galinha de molho, mandioca assada etc. Os doces , eram bolo de arroz, biscoito, pixé 

de milho, paçoca de carne seca, bijú. 

 As panelas usadas eram de barro, ferro, algumas de alumínio, porque preferiam as mais 

simples. 

Depois que criou o município e o Distrito de Lavouras, a sede de votação, ficou em 

Lavrinha, que fica perto da serra do tombador a mais ou menos 60 km desta região, 

permaneceu neste lugar por muito tempo , depois passou para estrela da serra na fazenda de 

Alinor de Barros onde ficou de 2 á 3 anos, ai passou para fazenda de zé Barbosa que fica 

perto do rio Paraguai, aqui mesmo no distrito de lavouras, então a sede de votação veio para 

casa de José Marinho onde votou 2 pleitos a urna, ai foi quando foi criada a então Currupira, 

passando a sede de votação para cá, onde hoje há 2 urnas. 

Currupira foi fundada em 1981, onde  José Marinho pediu para Benedito de Barros e 

Hortêncio para fazer a sede de votação e o cartório para ficar junto no sitio, também não tinha 

lugar fixo, cada tempo num lugar , onde tinha mais gente a urna ia para ficar mais fácil. 

Os filhos de José Marinho estudaram com a professora Odete na fazenda Malhada até 

a 2ª série, ai a professora vendeu a fazenda e foi embora para Cuiabá, ai passaram a estudar 

com dona Neide, esposa do Sr. Augusto de Barros, também os filhos de Paulino , Maria 

Pedroza e outros. 

Uma das filhas de José Marinho, Ana Benedita Ferreira, em 1968 foi para Rosário-

Oeste terminar os estudos, retornou em 1970 e não tinha mais ninguém para dar aula e as 

crianças estavam sem estudar. 

Quando foi no ano seguinte, Ana Benedita começou a dar aulas em sua casa mesmo , 

onde morava com seu pai José Marinho e sua mãe Benedita Clara, a escola chamava Escola 
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Rural Mixta de Malhada, ai a escola mudou para perto da fazenda Okuara, mais com mesmo 

nome. 

Em 1982 a escola foi para comunidade Currupira, passou a chamar, Escola Rural 

Mixta de Currupira, era o nome que dona Alzemira Ribeiro de Barros conhecida como 

Giloca, usava quando dava aula nesta região antes de mudar para Cuiabá. 

Em 1983 a escola passou para o estado e ficou com o nome de Escola Estadual de 1º 

grau Sabino Ferreira Maia, onde a professora Ana Benedita continuou dando aula, a escola 

tinha duas salas de aula, uma secretaria, uma cozinha pequena, e uma pequena área na frente 

onde dividia as duas salas. 

Em 1980 José Marinho Junto com Benedito Barros, conseguiram máquinas para 

desmatar o cerrado, limparam a área e abriram as ruas e loteamentos no local, era para todas 

as famílias que moravam na região para vila, mas ninguém quis sair da sua terra, neste mesmo 

ano poucas famílias, mudaram a primeira família que morou na vila, ai a de Tereza Maria de 

Souza e Sr. Demergidio que morava antes perto do rio Santo Antônio, também dona Mônica 

Maria entre outros. No ano seguinte construíram a escola para estudar e também para ser a 

sede de votação, a escola começou a funcionar ainda, era municipal pertencia a Alto Paraguai. 

O prefeito Hortêncio José de Souza mandou fazer a sub-prefeitura e o posto de saúde e 

também uma casa para morar , mais depois foi embora. 

Um fato muito triste que aconteceu em 1984, foi uma terrível tempestade, com chuva 

de pedra de gelo e vento muito forte, atravessou a comunidade e destruiu a escola e prefeitura, 

as professoras que estavam dando aula no momento eram Nancy Maria, Ana Benedita, Lucila 

Almeida, os alunos correram para achar um lugar para se esconder da tempestade, enquanto 

outros se atracaram em alguns poste de madeira para que o vento não os levasse, formando 

uma fila de crianças seguro pelos guardas da escola  João Ferreira e Issac Pedro, porém uma 

aluna que não estava no horário de aula e estava acompanhando sua irmã mais nova que veio 

passear na vila, também correu mas foi atingida por entulhos das casas que o vento carregava 

e a acertou na cabeça, passando no local uma mulher com seu filho pequeno, viu uma criança 

e a pegou, correu e achou abrigo em uma das casas de palha, a criança era de Maria Pedroza e 

estava desmaiada e um grande corte no ombro que descia para baixo bem na junta do braço, 

Antonina a mulher que achou a criança reanimou-a e colocou pano no corte e a cobriu com 

cobertor, porque ela estava roxa de frio, também cuidou de seu filho que estava todo molhado 

e com frio. Depois de uns 50 minutos mais ou menos, a chuva começou a parar e todos saíram 
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para ver se estava tudo bem, foi quando depararam com uma pessoa debaixo dos entulhos a 

uns cem metros da sub-prefeitura, era uma das filhas do srº Caetano e dª Luzia, seu nome era 

Joalice , todos ficaram desesperados, pois ela já estava morta, além disso não encontram a 

irmã dela, até que alguém chegou e disse, ‗‘ela está ali !! ‗‘, machucada mais alguém a 

socorreu. As professoras e os alunos ficaram com muitos hematomas roxos pelo corpo todo, 

isso aconteceu dia 22 de agosto de 1984. 

Os anos se passaram e muitas famílias foram chegando , até então tinha aula apenas 

até a 4ª série e houve a necessidade de criar o ensino fundamental e Ana Benedita conseguiu 

no ano de 1991, ela era diretora da escola, onde construiu uma sala na área do fundo para ser a 

sala da 5ª Série. A escola nova começou ser construída em 1986, mas foi interrompida por 

algum motivo e ficou abandonado, depois de um bom tempo terminaram ela em 1993, passou 

a funcionar com o mesmo nome, homenageando Sabino Ferreira Maia, já tinha mais 

professoras algumas tomaram posse aqui, uma delas a Professora Anne Rose, também entrou 

a professora Maria das Dores entre outros. 

No ano 2000 Nancy assumiu a diretoria e junto com Ana Benedita conseguiram criar o 

2º grau, ganhou o 1º computador, quem doou foi o deputado Renê Barbour. Os anos se 

passaram e a escola permanece, hoje com o atual diretor e prof José da Rocha Filho e Luciana 

Conceição como secretária, e a profª Anne Rose como coordenadora pedagógica, e o 

presidente do Conselho é Tatiane Trajano, a escola tem 30 funcionários e 300 alunos. 

A igreja Santo Antônio foi construída em 1986, por várias pessoas junto com o presidente do 

bairro, Mario que era filho de Benedito de Barros, então muitos chamavam esta comunidade 

de Santo Antônio. 

Contam os antigos, que o nome da Vila foi dado em função de haver um córrego por 

nome Currupira. O mesmo, tem a ver com a lenda do Currupira ,menino sapeca de pés virados 

para trás que gostava de trançar as crinas dos cavalos dos moradores e os assustavam e os 

faziam perder na mata. 

O posto de gasolina foi feito em 1983 por Ataíde Valério e funciona com um novo 

dono, com nome Auto Posto Currupira limitada, rodovia 246 km 40, o proprietário é Glicério 

Angeline. 

A comunidade de Currupira tem uma área de 16.605 há, 113 famílias atualmente, 3 

mercadinhos,1 açougue, 1 posto de saúde, 1 agência do correio, 2 escolas, uma municipal e 

outra estadual, 1 restaurante e o cartório que antes o escrivão era Antônio Pedro Ferreira, 
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irmão de José Marinho, hoje é a profª Ana Benedita, e o juiz de paz é Alinor Taques, esposo 

dela, ele veio de Bauxi onde era juiz de paz. 

A riqueza da história de Currupira é imensa, seu povo ordeiro, com suas tradições e 

costumes ainda tão presentes, contribuíram satisfeitos com o projeto, permitindo que essas e 

as gerações futuras possam ter acesso  onde e como tudo  começou. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A memória é a base constituidora da oralidade e foi através dela que fizemos o registro 

escrito de todo o material coletado. Além disso, muitos dos educandos descobriram que é 

muito bom ouvir as memórias da família e passaram a dar importância para a preservação do 

patrimônio, tanto da família quanto da comunidade. 

 É preciso educar para preservar e isto cabe a nós educadores, a fim de que possamos 

ter no futuro próximo cidadãos conscientes que exijam das autoridades a preservação e a 

valorização do patrimônio histórico de sua comunidade. 
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Resumo 

Este texto é resultado de uma experiência vivenciada no Projeto de Iniciação a Docência – 

PIBID do curso de Letras/Espanhol, da UNEMAT. Partindo do tema que trata da diversidade 

étnico-cultural e de como esta é tratada no ambiente escolar, foi possível conhecer e 

acompanhar o universo do professor e melhorar consideravelmente o nosso processo de 

formação. Foi possível testemunhar os encantos do mediador do conhecimento e também os 

desencantos causados pela inquietude da profissão docente e pelo sistema que regula, e muitas 

vezes, detém o profissional em sua atuação. Através dos relatos de nossas reflexões sobre as 

viagens, produções, horizontes que nos foram abertos e todo conhecimento que só pode ser 

adquirido a partir da participação no projeto PIBID, aconteceu o despertar para uma 

compreensão de que o professor deve ser alguém capaz de criar, inovar e de formar mentes 

críticas, que precisamos e queremos ser/ter. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O processo de formação de um professor só é consolidado a partir da experiência 

escolar, sendo necessário não apenas o saber teórico, mas como também o da prática. Partindo 

desse pressuposto surgiu a oportunidade de fazer parte de um programa de iniciação à 

docência (PIBID)
108

 onde embarcamos e tivemos a possibilidade de conhecer a realidade 

escolar. Diante deste quadro organizamos nossa participação no projeto partindo do tema 

gerador: ―Representações de Negros e Índios‖ as atividades em sala de aula foram elaboradas 

a partir de artigos que tratassem da diversidade étnico-cultural. Realizamos leituras e estudos 

que permitiu que nos aprofundássemos em conhecimentos sobre o assunto, o que é de grande 

relevância para nossa região. Fizemos viagens, participamos de eventos, conhecemos outras 

realidades, vivenciamos o cotidiano das salas de aula e refletimos sobre a atual situação da 

vida escolar e do professor e de todo seu processo de formação que dever ser continuado, que 

segundo Aguilar (2001, p.137) deve possibilitar uma forma de prática comprometida, que 

iguala o aprendizado e a criação de cidadãos críticos.  

O projeto PIBID construiu uma ponte sobre o espaço gerado entre a teoria e a prática, e 

a experiência de participação nesse projeto de iniciação à docência possibilitou que os 

acadêmicos do Curso de Letras tomassem conhecimento, e, ao menos durante a permanência 

no projeto, fizessem parte do cotidiano da escola. Assim, foi possível compreender que ser 

professor é algo que vai além das expectativas, envolve não apenas conhecimento, mas 

também sentimento é envolvimento total, prazer em desenvolver práticas de ensino. Essas 

práticas de ensino necessitam estar fundamentadas teoricamente de modo que foi possível 

compreender que a teoria sem a prática é incompleta e a prática sem a teoria também não é 

possível. Prática e teoria são complementares.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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 No que se refere à prática docente aprendemos com José Carlos Libâneo (1994) que o 

ensino compreende ações coletivas de professores e alunos, e estas ações devem trazer 

estímulo para que os conteúdos possam ser assimilados. Ao considerar o ensino como um 

processo este autor afirma que o ensino, 

 
caracteriza-se pelo desenvolvimento e transformação progressiva das 

capacidades intelectuais dos alunos em direção ao domínio dos 

conhecimentos e habilidades, e sua aplicação. Por isso, obedece a uma 

direção, orientando-se para objetivos conscientemente definidos; implica 

passos gradativos, de acordo com critérios de idade e preparo dos alunos. O 

desdobramento desse processo tem um caráter intencional e sistemático, em 

virtude do qual são requeridas as tarefas docentes de planejamento, direção 

das atividades de ensino e aprendizagem e avaliação. (LIBÂNEO, 1994, p. 

79) 

 

 A experiência no PIBID nos permitiu aliar a teoria que aprendemos em sala de aula 

durante o Curso de Licenciatura em Letras, a uma prática docente efetiva. Desse modo foi 

possìvel compreender que ensinar não é apenas ―transmissão de conteúdo‖ ou ―realização de 

exercìcios repetitivos‖, ou ainda, ―memorização de definições e fórmulas‖ como menciona 

Libâneo (1994, p. 78). Ensinar vai além, pois envolve ações conjuntas de professores e 

alunos. Estes, por sua vez, devem ter condições de construir o seu próprio conhecimento com 

suas forças ―intelectuais próprias, bem como a aplicá-los, de forma independente e criativa, 

nas várias situações escolares e na vida prática‖ (LIBÂNEO, 1994, p. 78).   

 

METODOLOGIA 

 

 O projeto tinha um total de vinte quatro participantes que foi divido em grupos, o 

critério de divisão era a afinidade com o tema. Cada grupo tinha uma temática para elaborar 

aulas, trabalhos, projetos e artigos. Fazíamos observações em turmas de Língua Espanhola de 

duas escolas públicas que eram parceiras do projeto, depois a orientadora do projeto realizava 

encontros semanais com todos os envolvidos no projeto, de todas as temáticas, e, naquela 

oportunidade discutíamos sobre as experiências vivenciadas por cada grupo. Em seguida, 

acontecia uma reunião com um grupo de cada vez, para que se fizessem as observações e 

orientações necessárias para a produção e desenvolvimento dos conteúdos propostos. 

 Os encontros sempre nos davam uma nova dimensão do que ainda tínhamos a fazer, o 

que tinha dado certo, o que poderia ou deveria ser melhorado. Com dedicação, planejamento e 

orientação de nossa coordenadora de projeto, fomos crescendo gradativamente como quem 

sobe uma escada. Nos preparando para o tão esperado momento de estar em sala como 
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professor. Elaboramos um projeto de aulas com a finalidade de compartilhar em sala todo o 

conhecimento adquirido no decorrer da nossa participação no projeto.  

E depois de muito preparo teórico chegamos ao momento de atravessar a ponte, agora 

teoria e pratica se fundiram, e fomos para sala de aula. Essas aulas foram aplicadas em duas 

turmas das escolas parceiras, sendo que o tema gerador era a ―Representação de negros e 

indìgenas‖. Em sala trabalhamos todo o embasamento teórico e a relevância do assunto para 

nossa região sudoeste de Mato Grosso, bem como o Centro-Oeste como um todo, e num 

segundo momento, proporcionamos um contato direto com a realidade do índio, levando os 

alunos da escola em que trabalhamos até uma comunidade indígena pareci, onde eles puderam 

conhecer os costumes e fazer perguntas sobre os modos de vida, as crenças, a vida escolar e a 

cultura em geral, além de desfrutar das belezas naturais daquele local.  

E no contato diário, na aproximação com a realidade de sala, aprendemos como aplicar 

os conteúdos teóricos, como criar uma relação de confiança com os alunos para que se sintam 

a vontade para terem iniciativas autônomas e incentiva-los a buscar cada vez mais por novos 

conhecimentos. A cada novo contato nós fomos sendo despertados ao zelo e o prazer de 

preparar os conteúdos das aulas e explicações que seriam aplicados nos próximos encontros. 

Essas atividades foram nos fazendo ver que ser professor é mais que ter conhecimento ou que 

preparar um conteúdo em uma determinada disciplina, é se doar a pessoas que acreditam no 

conhecimento que adquirimos. Essas pessoas buscam em nós a aprendizagem de um método, 

uma explicação, um relato do caminho que seguimos desde o ponto inicial até o ponto de 

chegada.  

A principal meta da educação são aulas que gerem debates e agucem a curiosidade do 

aluno, afinal a escola tem papel fundamental no processo de formação de cidadãos 

formadores de opinião, pessoas que saibam opinar e decidir por si própria. Para que isso 

aconteça é necessário que o professor tenha consciência de que será um educador em 

formação continua, pois, o seu aprendizado não se resume ou ao menos não deveria se 

resumir apenas à graduação. É necessário que esteja sempre engajado em cursos de 

aperfeiçoamento, nunca se dar por satisfeito com o que aprendeu, a sua busca por 

conhecimento deve ser insaciável.  

Porém, como nos aponta Barros e Costa (2008, p.16) infelizmente, em função de 

diversos fatores, tanto os alunos, futuros professores, quanto os graduados investem pouco no 

desenvolvimento dos próprios conhecimentos: ou restringem seus estudos ao proposto pelos 

programas das disciplinas que cursam enquanto estão na graduação, ou acomodam-se à 
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confortável condição de já ―formados‖. Contrapondo o que diz Barros e Costa através da 

oportunidade que nós foi aberta pelo PIBID fomos além do que nos foi proposto, do que era o 

esperado, pois a intenção do projeto era aproximar o professor em formação inicial à realidade 

da escola pública, e não nos detemos nos limites do projeto buscando conhecer outras cidades 

e estados, participando de eventos nacionais e internacionais, tais como descreveremos no 

decorrer do texto. 

Dentre pesquisas, produções de artigos, coletas de dados, observações de aulas, 

pudemos também participar de congressos e fóruns de debates, tais como: ―IV fórum de 

educação e diversidade‖, ―12º EMEL, 2º CILE e 6º Colóquio de Literatura Comparada‖, 

―XIV congresso Brasileiro de professores de espanhol e II Seminário Nacional da 

COPESBRA‖, ―4ª jornada cientìfica e I seminário PIBID‖. 

Nossa primeira participação em evento como pertencentes ao projeto de iniciação à 

docência, foi uma comunicação oral apresentada no fórum de educação e diversidade que 

aconteceu na Unemat em 2010. Pesquisamos, analisamos, escrevemos e confeccionamos um 

banner abordando o tema: ―Representações de negros e indìgenas no livro didático de lìngua 

espanhola‖, durante a apresentação pudemos debater com outros participantes do evento o que 

veio gerar uma gama ampla de conhecimento sobre o assunto para todos que tiveram a 

oportunidade de compartilhar daquela comunicação. 

No EMEL tivemos a oportunidade de assistir palestras com grandes nomes da área das 

letras, dentre eles: Marisa Grigoleto, Maria José Coracine e Sírio Possenti, que nos trouxe 

uma inspiração maior, por poder acompanhar a fala de perto depois do contato com as suas 

escritas, foi algo muito prazeroso poder assistir a palestra de alguém que já vinha contribuindo 

para nossa formação através dos livros e que agora nos falava diretamente. À nossa frente, 

professores que nos inspiravam e que nos mostravam que é possível fazer educação, gerar 

conhecimento além das paredes das salas de aula, isso nos impulsionou a cada vez mais 

pesquisar e produzir artigos no intuito de um dia alcançarmos outros públicos.  

Ainda neste evento tivemos a oportunidades não apenas de assistir a uma palestra, mas 

também o prazer de conhecer pessoalmente a professora doutora Yolanda Guillermina López 

Franco da Univerdad Nacional Autónoma de México, pessoa extremamente carismática, 

extrovertida e entendida de seu tema, do qual palestrou com um sorriso próprio de quem 

desenvolve seu trabalho com satisfação. Então atendendo ao pedido de nossa coordenadora 

Flávia Krauss, a professora Yolanda ficou além de seu programado, nos presenteando com um 
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minicurso de uma semana, exclusivo para os participantes do PIBID, com oficinas e produção 

de trabalhos a serem utilizados em aulas de língua espanhola, uma experiência riquíssima.  

Em 2011 participamos do XIV congresso brasileiro de professores de espanhol, 

realizado pela Universidade Federal Fluminense em Niterói – RJ, com o tema: 

―Representações de negros e indìgenas nos livros didáticos de lìngua espanhola: Saludos x 

¡Entérat!‖, neste trabalho analisamos comparando quantitativa e qualitativamente, como se 

dava a representação desses personagens no interior do Livro Didático das duas coleções, 

sendo que a ¡Entérat! foi adotado pelas escolas parceiras do projeto.  No evento além de falar 

sobre a realidade do apagamento dos personagens no Livro Didático, ainda pudemos conhecer 

a Professora Fátima A. T. Cabral Bruno uma das autoras da coleção ¡Entérat! que foi um dos 

objetos da nossa análise.  

 Nessa mesma oportunidade assistimos palestras de renomados professores da área de 

linguagens, destacando o professor Daniel Cassany da Universidad Pompeu Fabra da 

Espanha, Elizabeth Rigatuso da Universidad Nacional del Sur da Argentina, María Teresa 

Celada, Marisa Grigoleto, Marcia Paraquett e Vilson Leffa. Além de participarmos de outras 

comunicações, mesas plenárias e minicursos. Também apresentaram comunicação no evento, 

a nossa coordenadora de projeto Flávia Krauss e Arquieli C. Pires diretora da ―Escola Antenor 

Soares‖ parceira do projeto. Além de todo o conhecimento adquirido, com o evento, 

conhecemos muitas pessoas, trocamos experiências com outros alunos, e conhecemos muitos 

autores. Desfrutamos da beleza do lugar, e conhecemos um pouco mais o grande Rio de 

Janeiro e seus pontos turísticos, com visitas a lugares históricos, como a igreja da candelária, 

Centro Cultural do Banco do Brasil e o Teatro Municipal, sendo uma experiência 

enriquecedora tanto de conhecimento científico como cultural.  

Na 4ª Jornada Científica realizada em Cáceres – MT apresentamos comunicação oral 

com o tema ―Uma perspectiva sobre os negros na coleção Saludos‖, e participamos de debates 

sobre os resultados dos projetos PIBID de todos os campi da Unemat. 

A nossa passagem pelo projeto foi cheia de trabalho e dedicação o que gerou muitas 

conquistas, nos trazendo muita satisfação em termos feito parte de um projeto tão importante 

que é o PIBID. Por ser um projeto contínuo passamos pelo projeto e deixamos nossa 

colaboração esperando que outros aproveitem as novas oportunidades que virão, e para nós 

que já não podemos mais estar neste projeto tão importante para a formação inicial de um 

professor, levaremos o conhecimento adquirido no decorrer da nossa participação e temos 
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certeza de que esse conhecimento irá contribuir com as demais conquistas que pretendemos  

alcançar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escrever este artigo percebemos a relevância que tem o PIBID para a formação dos 

futuros professores, no que diz respeito não apenas em reforçar a parte teórica, mas 

principalmente incentivar e mostrar novos métodos de aproximação com os alunos e 

aplicação de conteúdos utilizando uma didática maleável e ilustrativa. Nós como professores 

em formação inicial participantes do projeto, nos sentimos mais seguros e com uma base mais 

sólida para lidar com o cotidiano escolar. 

 Ao olharmos para todas as experiências que passamos no projeto, e comparando com a 

nossa desenvoltura acadêmica anterior a ele, percebemos o quanto amadurecemos em 

conhecimento e também como profissionais que queremos ser. E por isso defendemos a ideia 

de que o projeto PIBID possa abranger um número cada vez maior de acadêmicos, para que 

haja mais e mais profissionais preparados e comprometidos com o prazer de buscar e 

compartilhar o conhecimento.  
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Resumo: 

As plantas medicinais fazem parte do dia-a-dia e podem auxiliar a discussão de práticas do 

Ensino de Biologia. Buscando utilizar plantas do dia-a-dia dos alunos no ensino de botânica e 

com isso, tornar o processo de ensino/aprendizagem um desafio prazeroso e significativo, este 

trabalho objetivou utilizar o conhecimento das plantas medicinais como recurso para aplicar o 

conteúdo de botânica na educação básica em duas escolas públicas da Zona da Mata 

Rondoniense. O trabalho foi desenvolvido em uma turma 2º ano do Ensino Médio de 

Educação de Jovens e Adultos (escola pública no municìpio de Santa Luzia D‘oeste – 

Rondônia) e no 7º ano do Ensino Fundamental (escola pública do campo, localizada no 

município de Alto Alegre dos Parecis – Rondônia). A pesquisa foi realizada nos meses de 

junho e julho de 2012, em três encontros de duas horas. Foi trabalhado em quatro momentos: 

1º aula teórica e preenchimento de um questionário sobre o conhecimento das plantas 

medicinais; 2° elaboração de uma lista das plantas indicadas no questionário; 3° aula prática; 

4° identificação das espécies. Foram listadas 46 plantas, 33 destas a folha é a parte utilizada 

como medicinal, 3 espécies o caule é utilizado, 3 a flor é importante, 1 semente, 4 fruto, 3 

raiz. Dessas plantas as mais citadas nas duas escolas foram o boldo ( Plectranthus barbatus 

A.), a erva cidreira (Lippia alba M.) e noni (Morinda citrifolia  L.). Observou-se significativo 

envolvimento no processo ensino-aprendizagem, principalmente na aula prática, que tiveram 

oportunidade de coletivamente identificar as estruturas das plantas e perceber suas 

semelhanças e particularidades. Após a realização da aula prática foi aplicado um teste com 

seis questões para verificar se os discentes assimilaram o conteúdo proposto e 70% dos alunos 

acertaram acima de cinco questões e o restante acertaram quatro questões. Diante disso, 

tomando como base os resultados obtidos na lista de plantas, aula prática e questionário pode-

se perceber que o uso de plantas medicinais como recurso para o ensino de botânica é viável, 

que traz resultados positivos.  

 

Palavras-chave: Plantas medicinais. Ensino de ciências. Recurso didático. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por ser de fácil acesso nos quintais das residências, as plantas medicinais fazem parte 

do dia-a-dia e podem auxiliar a discussão de práticas do Ensino de Biologia. Algumas plantas 

são usadas, pela população, para ―remediar‖, ―sarar‖, ―curar‖ e ―mitigar‖ algumas 

enfermidades e doenças, o que vale dizer que elas são usadas como medicamentos, sendo 

assim, portanto, qualificadas como ―plantas medicinais‖. Relacionar as plantas medicinais 

com o processo educativo-ambiental é poder refletir que o conhecimento tradicional pode ser 

utilizado como reforço ou mesmo estímulo, voltando-se para a conservação de um saber que é 

transgeracional, e que fortes indicadores que emergem da relação que se estabelece entre os 

seres e o ambiente. (GUARIM NETO, 2006) Entretanto, este trabalho, não pretende 

incentivar o uso de plantas medicinais ou desvaloriza quem o faz. O foco foi utilizar plantas 

do cotidiano dos discentes para o ensino de botânica e com isso, tornar a aprendizagem um 

desafio prazeroso sendo significativo para o professor e para os alunos.  

Em relação ao ensino de ciências podemos compreender que os grupos sociais são 

produtos da intervenção de várias ações e fatores, pois segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio - PCNEM de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 

A articulação das competências gerais que se deseja promover com os 

conhecimentos disciplinares e apresenta um conjunto de sugestões de 

práticas educativas e de organização dos currículos que, coerente com tal 

articulação, estabelece temas estruturadores do ensino disciplinar na área. 

(BRASIL, 1997, p.04)  

 

 Conhecer a linguagem utilizada pelos discentes é importante processo de 

ensino/aprendizagem uma vez que os discentes ―chegam à escola com conceitos intuitivos 

que serão mediados pelo professor, na expectativa da construção e ressignificação de 

conceitos científicos‖ (PORTO et all., 2009, p. 25). Ao tomar consciência da forma pela qual 

os alunos interagem, o professor pode fazer uso da fala dos mesmos para ressignificar 

aprendizagem de ciências, além de estabelecer um relacionamento mais afetivo e 

democrático.  

A estratégia utilizada no ensino de ciências deve levar em consideração que ―a 

compreensão de diferentes manifestações culturais, inclusive da cultura científica, é 

componente essencial da educação básica (...)‖ MORAIS & ANDRADE, 2009, p.49). Com 

isso, a aprendizagem deve ser um desafio prazeroso que seja significativo para o professor e 

para os alunos. 
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O ensino deve promover a compreensão das relações entre a ciência e a sociedade, já 

que o ensino/aprendizagem se dá pela interação aluno/educador pelo conhecimento por meio 

de diálogo das ideias dos discentes e a visão da ciência. ―ensinar ciências no mundo atual 

deve constituir uma das prioridades para todas as escolas, que devem investir na edificação de 

uma população consciente e crítica diante das escolhas e decisões a serem tomadas‖. (BIZZO, 

2009, p.14).  

Tendo em vista o conhecimento popular, o presente trabalho tem como objetivo 

utilizar o conhecimento das plantas medicinais para aplicar o conteúdo de botânica do 7º ano 

do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio em duas escolas públicas da Zona da 

Mata Rondoniense. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada nos meses de junho e julho de 2012, em três encontros de 

duas horas, em uma turma de 2º ano do Ensino Médio do Centro Estadual de Educação de 

Jovens e Adultos Domingos Vona – CEEJA (localizado no municìpio de Santa Luzia D‘oeste 

– Rondônia) e no 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Marcelo Gama 

(município de Alto Alegre dos Parecis – Rondônia).  

O CEEJA foi criada através do Decreto nº. 4006 de 07/12/1988. No ano em que a 

pesquisa foi realizada atendia uma média de 312 alunos com idade que varia entre 18 e 60 

anos distribuído da seguinte maneira: 116 no Modular Fundamental 5º a 8º série; 31 no 

Seriado Fundamental 5º a  8º série; 94 no Ensino Médio Modular; 71 no Ensino Médio 

Seriado (Dados do Projeto Pedagógico da Escola - PPE). A comunidade a qual está inserida é 

basicamente composta por famílias de trabalhadores com pequenas propriedades, 

arrendatários que não possuem lotes rurais e funcionários de empresas públicas e privadas. 

Nos lotes rurais as atividades são voltadas a pecuária e agricultura, com foco maior no cultivo 

do feijão, café, e hortaliças (Dados do Projeto Pedagógico da Escola - PPE). O presente 

trabalho foi realizado numa turma de 10 alunos no 2º ano ―A‖ do Ensino Médio Seriado no 

período noturno. A Escola Marcelo Gama, no ano de 2012, atendia uma média de 231 alunos. 

Entretanto foi objeto de pesquisa uma turma de 15 alunos do 7º ano ―B‖ do Ensino 

Fundamental.  

A referida pesquisa foi dividida metodologicamente em quatro fases: 

 1° Fase: Na oportunidade foram expostos os objetivos do projeto. Feito isso, foi 

apresentado às características básicas do Reino Plantae (com ênfase nas Briófitas, 
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Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas). Após mencionar o reino acima citado, 

foi apresentado o vìdeo ―Plantas Medicinais‖ que versa sobre a Reserva Eco Cerrado 

Brasil 

(Disponível:<http://www.reservaecocerradobrasil.org/reportagem_no_globo_rural_1.h

tml>). Posteriormente, realizou-se um debate a respeito do filme apresentado e foi 

apresentado também algumas informações sobre o que seja planta medicinal e o que 

versa a legislação brasileira sobre o tema. Concluindo a apresentação do projeto, os 

alunos receberam um questionário (Apêndice I), no qual responderam em sala de aula 

sobre o conhecimento das plantas que tem em sua casa ou que sabe que são úteis na 

medicina popular. 

 2° Fase (elaboração da lista de plantas): Com as respostas do questionário, as plantas 

foram listadas, tomando como referência os seus nomes populares. Posteriormente, foi 

realizado o registro fotográfico das plantas listadas. Para identificação das plantas 

foram utilizados os livros: Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas cultivadas 

(Lorenzi & Matos, 2002) e Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e 

trepadeiras (Lorenzi & Souza, 2001). Além disso, revisado brevemente o que foi 

discutido no encontro anterior e ao finalizar foi solicitado que os alunos trouxessem no 

próximo encontro um exemplar de planta medicinal para que realizarmos uma prática.  

 3° Fase (sistematização do conteúdo e aplicando em sala de aula). A partir dessa lista, 

foi trabalhado o conteúdo morfologia das plantas (raiz, caule, folha, flor, fruto e 

semente) e atividade prática de identificação das estruturas das plantas. Nessa etapa os 

alunos trouxeram para a escola plantas medicinais que possuem em casa que têm a 

estrutura a ser tratado em sala e aula. Para a identificação dessas estruturas os alunos 

usaram como base os esquemas apresentado no livro didático que os alunos possuem 

na escola. Posteriormente foi aplicado outro questionário com seis questões para que 

os alunos identificassem os órgãos da planta.  

 4° Fase: após a aplicação do conteúdo foi realizado a tabulação dos dados dos 

questionários e da aula prática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nas duas escolas foram listadas 46 plantas, 33 destas a folha é a parte utilizada como 

medicinal, 3 espécies o caule é utilizado, 3 a flor é importante, 1 semente, 4 fruto, 3 raiz. 

Dessas plantas as mais citadas nas duas escolas foram: 
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Figura 1 - Boldo (Plectranthus barbatus A.) 

 
Fonte: Autores, 2014. 

 

Figura 2 - Erva cidreira (Lippia alba M.) 

 
Fonte: Autores, 2014. 
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Figura 3 - Noni ( Morinda citrifolia   L.). 

 
Fonte: Autores, 2014. 

 
Quadro 1 - Lista de plantas medicinais utilizadas pelos alunos e seus familiares.  

Nome popular Nome 

científico 

Parte da 

planta 

utilizada 

Forma de uso Serve para 

Boldo Plectranthus 

barbatus 

Andrews 

Folha Sumo, chá, 

mastigação 

Dor de barriga/anti vômito, 

cólica menstrual, diarreia, 

dor no fígado. 

Erva cidreira    Lippia alba 

Mill. 

Folha Chá Calmante, cortar disenteria, 

dor de dente. 

Noni   Morinda 

citrifolia L. 

Fruto Suco e tintura Gastrite/úlcera/Todas 

enfermidades 
Fonte: Autores, 2014. 

 

Em consonância com o conhecimento local apresentado pelos alunos, em relação às 

plantas medicinais, abrem-se lacunas para discutir a perpetuação da prática e conhecimento, 

entre as gerações futuras dessas comunidades humanas, conhecimento este a nós confiados, 

para a práxis do Ensino de Biologia.  

No ensino de botânica com plantas medicinais deve levar em consideração o que diz 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) de Biologia 

 

[...] é fundamental que o ensino de Biologia se volte ao desenvolvimento de 

competências que permitam ao aluno lidar com as informações, 
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compreendê-las, elaborá-las, refutá-las, quando for o caso, enfim 

compreender o mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso dos 

conhecimentos adquiridos da Biologia e da tecnologia. (BRASIL, 1997, p. 

19). 

 

Durante a realização das pesquisas, procurou-se valorizar o conhecimento e os saberes 

que os estudantes tinham antes de chegar à Escola. Esses saberes sobre plantas medicinais que 

grande parte dos estudantes possuíam foram ainda ampliados com o conteúdo morfologia das 

plantas. O interesse dos estudantes foi estimulado, uma vez que os colegas de sala ficavam 

entusiasmados com o tema abordado. Essa valorização pelos pares contribui 

significativamente com o processo de ensino/aprendizagem, uma vez que esse estímulo 

contribui para que os discentes busquem conhecimento além do livro didático. 

 

 Figura 4 - Prática realizada pelos alunos do 2º Ano ―A‖ do CEEJA. 

 
Fonte: Autores, 2014. 

 

 Figura 5 - Prática realizada pelos alunos do 7º Ano ―B‖ da Escola Marcelo Gama 

 
Fonte: Autores, 2014. 

 

Diante do exposto acima, foi perceptível que as atividades práticas foram muito bem 

aceita por parte dos discentes, principalmente a atividade de identificação das estruturas das 

plantas. ―Quando o aluno realiza um experimento ele tem a oportunidade de verificar se 

aquilo que pensa, de fato ocorre, a partir de elementos sobre os quais não tem controle 

absoluto‖. (BIZZO, 2009, p.94) 



 
 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 380 

 No decorrer do desenvolvimento do projeto, principalmente na aula prática, observou-

se significativo envolvimento no processo ensino-aprendizagem, pois tiveram contato manual 

com estas plantas sendo possível identificarem as estruturas e analisarem texturas, odores e 

características singulares de cada planta utilizada. Após a realização da aula prática foi 

aplicado um teste com seis questões para verificar se os discentes assimilaram o conteúdo 

proposto e 70% dos alunos acertaram acima de cinco questões e o restante acertaram quatro 

questões.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolvimento desse trabalho foi possível observar que os alunos apresentam 

dificuldade quanto ao processo ensino-aprendizagem dos conteúdos de botânica quando os 

mesmos são aplicados apenas na teoria, centrado na aprendizagem de nomenclaturas, 

definições, regras etc. Evidentemente, com isso, as aulas tornam-se desinteressantes e 

cansativas. O conhecimento botânico evoluiu muito rapidamente por conta do 

desenvolvimento tecnológico, essa rápida evolução exige, portanto, do professor, atualização 

permanente, acompanhando e compreendendo todo o processo para que possa ensinar e 

escolher uma metodologia adequada para isso.  

 Tomando como base os resultados obtidos na lista de plantas, aula prática e 

questionário pode-se perceber que é viável, que traz resultados positivos, é relevante, utilizar 

plantas medicinais para aplicar os conteúdos de botânica tanto no 7º ano do Ensino 

Fundamental como no 2º ano do Ensino Médio. Esse trabalho mostrou que os alunos se 

empenham quando estão motivados e que aula prática pode ser realizada com material 

alternativo. 
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RESUMO 

A ditadura militar instalada no Brasil em 1964 buscou um alinhamento político e ideológico 

da sociedade com uma visão distorcida da realidade, ao mesmo tempo em que procurava calar 

a oposição a ela, utilizando-se de instrumentos legais e ilegais para isso, como a prisão, o 

exílio e a tortura. Na maré de refluxo, a música brasileira encontrou dois caminhos opostos: o 

do enfrentamento e o do protesto a partir de utilização de metáforas e provocações veladas 

que não tinham como ser definidas como contestação ao regime. Foi a sua contribuição como 

um movimento, ou bastião de resistência ao arbítrio político, ao mesmo tempo em que 

procurava manter acesa a criticidade e a esperança pelo fim do regime. Este artigo busca 

analisar a produção teórica do período e algumas letras de música que refletem o momento 

histórico que vai de 1964 a 1985. Não é um trabalho de vulto, já que a escolha dos temas, dos 

teóricos e das músicas foi arbitral, porém espera-se que com este artigo se possa discutir as 

contribuições dada pela arte, pela cultura e pela música, à democracia e ao retorno da 

normalidade democrática no Brasil. 
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Introdução 

No contexto histórico brasileiro, o período que vai de 1964 a 1985 foi conturbado em 

função de um golpe militar que passou por três períodos distintos, segundo Gorender (1998): 

a fase da ditadura institucionalizada que vai de 1964 até 1968, a fase da ditadura 

propriamente, de 1968 a 1975 e a fase da descompressão que vai de 1976 a 1985, quando se 

encerra o ciclo de generais na presidência da República brasileira. 

Nesse diapasão histórico, a cultura brasileira espremeu-se entre a adesão plena à 

ideologia desmobilizadora do regime, e a música de contestação e de resistência, que possuiu 

duas vertentes: a música comprometida com uma ideologia socialista, e a música de 

contestação que se manifestava sub-repticiamente através de construções metafóricas e 

sinestésicas na tentativa de burlar a censura. 

Na primeira vertente, músicas como ―Eu te amo meu Brasil!‖ de Dom e Ravel e ―Este 

é um país que vai pra frente‖, d‘Os Incrìveis buscavam adesão da sociedade ao mito da 

unidade ―revolucionária‖ em busca de um Paìs melhor e rico, com distribuição de riqueza, 

consagrado no aforismo de Delfim Neto, então Ministro da Fazendo do Governo Médici: 

Fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. 

No outro lado desse triângulo estavam artistas como Geraldo Vandré e sua música 

―Pra não dizer que não falei das flores‖, uma quase guarânia, com letra simples, direta, 

provocativa que mobilizou a juventude no ―Festival dos Festivais‖ de 1968, apesar de não ter 

ficado em primeiro lugar, entre outros. 

O último vértice desse triângulo aglutinou mais artistas que buscavam contestar o 

regime, ao mesmo tempo em que entendiam passar a imagem de neutralidade. Músicas como 

―Debaixo dos caracóis de seus cabelos‖, ―o bêbado e a equilibrista‖, ―Como nossos pais‖, 

―Geni‖, ―Cálice‖, entre outras. 

Essa vertente musical pode ser considerada como um bastião de resistência cultural, na 

música popular, mesmo tendo todo um aparato de censura que buscava informações políticas 

nessas produções. O combate à ditadura não se restringia à música, mas às artes como um 

todo, principalmente na década de 1960, que foi uma das décadas mais conturbadas do século 

XX brasileiro. 

Este artigo busca analisar as produções artísticas da música no período que vai de 

1964 a 1985 e que possui um valor histórico inegável de luta contra a ditadura, mas sem 

revelar uma luta pela democracia, diga-se de passagem. 
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Metodologicamente, este artigo de revisão de literatura centra seu discurso nas 

produções teóricas que analisaram o período e as principais produções estéticas do período. 

Por ser um período que ainda divide opiniões, a produção musical encontra-se em dois 

opostos: de um lado os que defendem aquela ordem, e de outro os que sofreram com o 

período, mas de ambos, uma geração que buscou nas artes, na música, na literatura os 

elementos de resistência a essa ordem. 

Dessa forma, este artigo busca analisar e debater as ideias presentes naquele período, 

através da produção musical, procurando entender a motivação estética e a ideia de resistência 

presentes naquelas letras, além de contribuir para que o conhecimento sobre aquele período se 

torne prática comum nos debates acadêmicos e nos meios escolares de nossa sociedade. 

 

A música e resistência à Ditadura 

A ditadura militar brasileira que comandou o País entre 1964 e 1985 teve, como 

qualquer forma de ditadura, um trabalho monumental de desmobilização da sociedade através 

de todos os meios legais e ilegais de calar a sociedade. 

De acordo com Gorender (1998), a respeito dos modos utilizados pela ditadura militar 

brasileira, a tortura foi, desde os primeiros momentos, aliado à censura à imprensa, à arte, e a 

cultura os mecanismos mais eficazes para desmobilizar a sociedade. 

Mas, a tortura, na visão da obra Relatório Brasil: nunca mais! (2000) não foi 

instrumento último de recurso, mas sim esteve na primeira plana dos projetos de dominação e 

desmobilização da sociedade organizada e das cabeças pensantes nas Universidades e Centros 

de Cultura do País. 

Mesmo assim, segundo Sthepanou (2001, p. 300): 

A arte seria o lugar onde teria início a reação ao Regime Militar, o início de 

uma resistência de fato. (...) O cinema era uma forma de fazer política; o 

teatro, de resistir; a música, de convocar para a luta, a imprensa, de 

denunciar. A reação cultural ao Movimento Militar foi marcada por uma arte 

conscientizadora, mobilizadora, de discurso revolucionário. A cultura 

apontou na direção da resistência ao Regime, e para isso, se equiparou ao 

inimigo, se militarizando, no seu pensamento, na sua estética, no seu 

vocabulário, nos seus objetivos. 

Foi nessa vertente que a ditadura mais investiu energia como meios de desmobilizar a 

classe cultural e calar as vozes dissidentes do regime. Para Gouveia (2009) a música, no 

contexto da cultura de resistência ao regime formou-se como um contra-poder, ou uma forma 
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de reação ao discurso desmobilizador do regime e nicho de liberdade de palavras, ações e 

pensamento. 

Para Alonso (2011), a resistência através da música foi uma vertente urbanizada e 

diferenciada da luta armada que se desenvolvia dentro da ideologia e do sonho de uma ―Sierra 

Maestra‖ brasileira. Os guerrilheiros treinados em Cuba e na China vinham com uma 

ideologia que não funcionava por aqui, afinal ―Cuba era uma ilha e o Brasil um Continente‖ 

(GASPARI, 2004, p. 71). 

Da mesma forma: 

Para aqueles que ainda se viam como libertários, um passo além foi dado no 

questionamento à ideia de revolução: esta passou ser vista com reticências, 

já que era filha da mentalidade iluminista que resguardara o homem no 

racionalismo. Para os revolucionários dos anos 1970, a razão era mais uma 

das convenções a serem superadas. Como fruto legítimo do ocidente 

racionalista, a revolução que se julgava a libertação de todas as formas de 

opressão nada mais era do que mais um ciclo de soluções espirais que o 

mundo ocidental criou para resolver as questões repressivas que ele mesmo 

criou. A revolução passou a ser ―careta‖ demais quando limitou o homem à 

prisão da tradição racional. A razão, esse ―bom carcereiro‖, passou a ser uma 

prisão do corpo, diante das possibilidades infinitas da mente, esta sim uma 

revolução de fato impossível de ser restringida a um lugar, a um sistema 

social ou a um discurso político (ALONSO, 2011, p 45). 
 

Não havia, portanto, um meio termo entre a ditadura militar e seu aparato 

desmobilizador e a ―revolução‖ socialista que se buscava pela via esquerda: ambas, com suas 

ideologias não trariam as respostas que a sociedade queria. A diferença de uma e de outra 

estava na capacidade de desmobilizar a sociedade e angariar mais adeptos à sua causa. E, 

neste caso, os militares tiveram mais êxito que os comunistas pró União Soviética e Cuba. 

Restava, porém, o entrincheiramento na cultura, nas artes e na música, como meio de 

expressão de liberdade, de conscientização e de manifesto contra a ditadura e contra as forças 

de extrema esquerda. Afinal, que sentido faria para uma sociedade em derrubar uma ditadura 

e implantar outra, tão, ou mais feroz e sem limites que a primeira? 

A música, nessa situação busca o que se pode chamar de ―terceira via‖, isto é, servir 

como um bastião de resistência, mas dentro do sistema, buscando incutir ideias novas, 

chamando a atenção para a situação histórica, política e social do país, e, mais 

especificamente para os casos dos banidos da ditadura e para os torturados nos porões do 

regime. 

De acordo com Costa e Sergl (2007, p. 38): 

O fato de os compositores, por sua produção musical, buscarem um novo 

meio de demonstrar os seus sentimentos e revolta em relação ao momento 
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pelo qual passa o Brasil, trazendo seus protestos não apenas em letras, mas 

também na busca de autenticidade, resgatando nossas raízes, presentes nas 

melodias que apresentam, faz com que a censura endureça ainda mais. 

Aqueles que criam letras mais ousadas e ―provocativas‖ ao governo tornam-

se símbolos de subversão para os censores. Esse trabalho dos censores 

influencia ainda mais o modo de os músicos comporem suas letras e 

melodias. 

 

É essa terceira via, de resistência, ou de bastião que mantém a busca pela liberdade 

política, social e cultural como chama acesa na sociedade. A vantagem desses artistas estava, 

justamente no fato da música, como a arte em geral, ser uma obra aberta, sem possibilidades 

de se obter uma interpretação única e finalizada da obra. Qualquer interpretação que se 

quisesse dar seria apenas isso: uma interpretação que estava de acordo com o gosto do 

interpretante. 

Por isso: 

Durante a ditadura os músicos encontram nas canções de protesto o meio 

para defender seus direitos e denunciar as mazelas de uma população que 

vive ―confinada‖ por leis que a impedem de defender seus ideais. Isso faz 

com que a produção musical seja muito intensa, ao contrário do que ocorre 

em outros setores, como, por exemplo, no teatro, que se vê obrigado a 

reproduzir peças antigas para não ser censurado, usando as metáforas como 

principal arma, mesmo assim ainda sofrendo grandes represálias. No cinema, 

alguns filmes são proibidos de serem exibidos e só voltam a ser apresentados 

após a ―redemocratização‖ do Brasil. Literalmente, os artistas ficam fadados 

ao silêncio (COSTA & SERGL, 2007, p. 39). 

 

Foi uma estratégia genial da cultura nacional o entrincheiramento na música os 

protestos que eram reprimidos na vida social. Se o ano de 1968 e a sua ―Missa Negra‖, na 

visão de Gaspari (2004) jogou o País em um longo período ditatorial escancarado – período 

este que combinava crescimento econômico, com arrocho salarial e restrição às liberdades 

básicas do cidadão – a estratégia da cultura nacional, mais especificamente, da música 

nacional, em denunciar o regime de exceção foi exitosa. 

Mas isso não significa que foi um movimento unificado e centralizado. Na vertente 

mais à esquerda, a música e a arte ideologicamente comprometida com uma visão socialista 

de mundo acusavam os artistas da resistência de leniência e apoio velado ao regime militar. 

Ora, de acordo com Alonso (2011, p. 57): 

Se ―Alegria, alegria‖ foi ovacionada, em 1968 Caetano sofreu uma vaia-

monstro durante a apresentação de ―É proibido proibir‖. No entanto, ao 

contrário do que prega a mitologia da ―ruptura tropical‖, naquela 

apresentação, tudo transcorria bem até a entrada do hippie americano John 

Dandurand. Tratava-se de uma figura de dois metros de altura que, devido a 

uma doença, não tinha sequer um pêlo no corpo. Pois bem, o tal hippie (que 

parecia uma lombriga dançando, segundo o próprio Caetano) pegou o 
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microfone e começou a emitir grunhidos ininteligíveis, num happening 

combinado com o cantor. Como se vê, as vaias da platéia se deveram mais à 

atitude provocativa de Caetano do que à música amplificada pelas guitarras 

dos Mutantes. Se em 1968 Caetano foi vaiado, em compensação, o 

tropicalista Tom Zé ganhou o festival da Record com ―São Paulo, meu 

amor‖. Gal Costa ficou em quarto, com ―Divino maravilhoso‖, de Gil e 

Caetano, que teve recepção triunfal, grande parte da plateia pedindo a 

vitória. Naquele mesmo ano, Os Mutantes foram muito aplaudidos ao 

defender ―Caminhante noturno‖ no Festival Internacional da Canção, da TV 

Globo. O maestro Rogério Duprat ganhou o prêmio de melhor arranjador 

pela canção dos Mutantes, prêmio que já havia ganho no ano anterior com 

―Domingo no Parque‖. As guitarras ―trazidas‖ pelos tropicalistas ao festival 

também já não eram tão malvistas assim. No festival da Record, das dezoito 

músicas apresentadas na primeira eliminatória, pelo menos dez traziam 

guitarras elétricas nos arranjos. 
 

Essa vaia era mais reação à dupla mão em que se encontrava a cultura, do que em 

relação ao gosto da platéia. Nas memórias de Ulisses Guimarães (2001), o deputado Thales 

Ramalho sempre sustentou a tese de que a ditadura não seria derrubada: iria embora por 

vontade própria. Essa mesma visão parece ter sido compartilhada com boa parte da 

intelectualidade brasileira que não escorregou para o radicalismo guerrilheiro, ou apoiou a 

ditadura. 

Mesmo Fernando Henrique Cardoso, na obra Dependência e Desenvolvimento na 

América Latina (2000), escrita em parceria com o economista Enzo Falleto buscava despertar 

a sociedade para se apropriar das conquistas sociais trazidas pelo regime, ao mesmo tempo em 

que tentava despertar a classe média para o processo de desmonte do regime. 

Em tese, o regime militar buscava uma desmobilização da sociedade pela legitimação 

econômica, social e ideológica de si, no entanto, em seu discurso ideológico já se encontrava 

o germe da autodestruição. No momento em que houve um enriquecimento da nação, 

aumento do poder aquisitivo da classe média, acesso aos bens de consumo duráveis e 

agregação da tecnologia de produção, o regime não se sustentaria. 

Essa situação pode ser explicada a partir de uma análise simples da sociedade: uma 

nação mais rica exige, em consequência, mais liberdade para desfrutar os bens que essa 

riqueza traz a ela. Ainda que tenha sido uma riqueza marginal e superficial, que perdeu seu 

momentum na década de 1980 com o processo inflacionário, foi o avanço econômico no final 

da década de 1960 e início de 1970 que permitiu o desmonte da ditadura. 

A música de protesto, de resistência, na evolução histórica do período que vai da 

década de 1970 a 1980 modifica seu foco de atenção: o que antes era protesto em função da 

falta de liberdade, passou a ser uma música de mobilização pela anistia política e pelo retorno 
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dos exilados: Caetano estava em Londres, Chico Buarque em Paris, Miguel Arraes na Argélia, 

Leonel Brizola pelo mundo. 

O mito do guerrilheiro invencìvel estava sepultado com a execução do ―Che‖ Guevara 

na floresta boliviana (GASPARI, 2004), a ideologia comunista abalada com as denúncias de 

Kruschev que chegaram à América com atraso de quase dez anos. 

Dessa forma, a música, estava literalmente aliada a um processo de resistência ao 

arbítrio que sempre foi a marca das artes nacionais que desde Gregório de Matos (sec. XVII) 

se tornou bastião de liberdade e de denúncia contra o arbítrio e a exceção. 

 

O coturno e a lira: música e liberdade 

A música popular brasileira de resistência ao arbítrio pode ser estruturada a partir dos 

processos de contração e distensão do regime, no que o senador Petrônio Portela (GASPARI, 

2004) chamou de sístoles e diástoles do regime. Gaspari (Op. Cit.) narra uma conversa entre 

Petrônio Portela e Ulisses Guimarães em 1976 a respeito do projeto de distensão de Geisel. 

Segundo o senador o regime militar vivia período de sístoles (concentração de poder e 

arbítrio) e diástoles (distensão desse poder). Os termos são, é claro, adaptados da linguagem 

médica, mas, segundo Ulisses Guimarães são termos da literatura: sístoles e diástoles são 

deslocamentos do acento tônico em uma palavra para dar ritmo ao poema. Dessa forma, Dário 

vira Dario. Muda-se o acento tônico, mas não se modifica a situação. 

Destacam-se nesse período que abrange três décadas, artistas como Geraldo Vandré, 

Caetano Veloso, Chico Buarque, Belchior e Gonzaguinha. Geraldo Vandré e sua composição 

mais conhecida – Pra não dizer que não falei das flores – foi a grande sensação do Festival 

dos Festivais de 1968, ao mesmo tempo em que foi uma provocação direta ao Governo Costa 

e Silva e seu desastre administrativo. Diz a letra: 

 

Prá não dizer que não falei de flores 

 

Caminhando e cantando e seguindo a canção, 

Somos todos iguais braços dados ou não, 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções, 

Caminhando e cantado e seguindo a canção, 

 

Vem, vamos embora que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera 1acontecer, 

 

Pelos campos a fome em grandes plantações, 

Pelas ruas marchando indecisos cordões, 

Há soldados armados, amados ou não, 

Quase todos perdidos de armas na mão, 

Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição: De 

morrer pela pátria e viver sem razão, 

 

Vem, vamos embora que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, 

 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções, 

Somos todos soldados, armados ou não, 

Caminhando e cantando e seguindo a canção, 

Somos todos iguais, braços dados ou não, 
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Ainda fazem da flor seu mais forte refrão, 

E acreditam nas flores vencendo o canhão, 

 

Vem, vamos embora que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, 

 

Os amores na mente, as flores no chão, 

A certeza na frente, a história na mão, 

Caminhando e cantando e seguindo a canção, 

Aprendendo e ensinando uma nova lição, 

 

Vem, vamos embora que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

Geraldo Vandré 

  Fonte:< http://geraldo-vandre.letras.terra.com.br/letras/46168/>. 

A música de Vandré: 

[...] nos mostra alguns trechos muito mais agressivos, apesar do uso da 

linguagem poética. Suas mensagens são bem mais claras do que as de Chico 

em ―A banda‖. Podemos dizer que a canção de Vandré é uma afronta direta 

ao governo e às torturas a que alguns eram submetidos pelos militares. Fala 

também da consciência política, de um despertar para o que ocorre na 

sociedade e da censura sofrida (COSTA & SERGL, 2007, p. 37). 

 

Daí vem um processo de perseguição e repressão ao artista e à sua produção, de modo 

que os outros buscam em movimentos mais sutis, ao fazer essa crítica ao regime, e despertar a 

consciência do cidadão, desmobilizado pela ditadura. 

Em uma linha mais sutil, que aponta para uma construção metafórica e sinestésica das 

emoções e sentimentos políticos, Caetano Veloso, em Alegria, Alegria, resume com perfeição 

o sentimento da intelectualidade da cultura nacional em relação ao processo desmobilizador 

da ditadura: 
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Alegria, Alegria 

 

Caminhando contra o vento 

Sem lenço, sem documento 

No sol de quase dezembro 

Eu vou 

 

O sol se reparte em crimes, 

Espaçonaves, guerrilhas 

Em cardinales bonitas 

Eu vou 

 

Em caras de presidentes 

Em grandes beijos de amor 

Em dentes, pernas, bandeiras 

Bomba e brigitte bardot 

O sol nas bancas de revista 

Me enche de alegria e preguiça 

Quem lê tanta notícia 

Eu vou 

 

Por entre fotos e nomes 

Os olhos cheios de cores 

O peito cheio de amores vãos 

Eu vou 

Por que não, por que não 

 

Ela pensa em casamento 

E eu nunca mais fui à escola 

Sem lenço, sem documento, 

Eu vou 

 

Eu tomo uma coca-cola 

Ela pensa em casamento 

E uma canção me consola 

Eu vou 

 

Por entre fotos e nomes 

Sem livros e sem fuzil 

Sem fome sem telefone 

No coração do Brasil 

 

Ela nem sabe até pensei 

Em cantar na televisão 

O sol é tão bonito 

Eu vou 

Sem lenço, sem documento 

Nada no bolso ou nas mãos 

Eu quero seguir vivendo, amor 

Eu vou 

Por que não, por que não... 

 

Caetano Veloso 

  Fonte: http://caetano-veloso.letras.terra.com.br/letras/43867/ 

Caetano Veloso utiliza o que se pode chamar de não-ataque direto, pois não tipifica, 

não provoca, mas deixa, de forma sutil, a mensagem. Esse seu ―Eu vou...‖, no final de cada 

verso, encadeada com uma oração subordinada concessiva é a deixa para que se pense e se 

reflita sobre o momento político, social e histórico que se está vivendo. 

Por que não? Por que não ver o que está mais adiante? Por que não experimentar? Por 

que não superar a dualidade do mundo e a bipolaridade ideológica em prol de uma sociedade 

mais unida? 

Esse entrincheiramento semântico que dá o tom à resistência da música popular nos 

anos que Gorender (1998) chamou de ―anos de chumbo‖, perìodo que foi marcado por 

extrema repressão política e o uso da tortura como instrumento de Estado. Desse período a 

música ―Cálice‖ de Chico Buarque retrata bem o que foi esse perìodo, fazendo um paralelo 

entre o sacrifício de Cristo e os sacrifícios feitos no Brasil no período da ditadura: 
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Cálice 

 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

De vinho tinto de sangue 

Como beber dessa bebida amarga 

Tragar a dor, engolir a labuta 

Mesmo calada a boca, resta o peito 

Silêncio na cidade não se escuta 

De que nem me vale ser filho da santa 

Melhor seria ser filho da outra 

Outra realidade menos morta 

Tanta mentira, tanta força bruta 

Como é difícil acordar calado 

Se na calada da noite eu me dano 

Quero lançar um grito desumano 

Que é uma maneira de ser escutado 

Esse silêncio todo me atordoa 

Atordoado, eu permaneço atento 

Na arquibancada pra a qualquer momento 

 

Ver emergir o monstro da lagoa 

De muito gorda a porca já não anda 

De muito usada a faca já não corta 

Como é difícil, pai, abrir a porta 

Essa palavra presa na garganta 

Esse pileque homérico no mundo 

De que adianta ter boa vontade 

Mesmo calado o peito, resta a cuca 

Dos bêbados do centro da cidade 

Talvez o mundo não seja pequeno 

Nem seja a vida um fato consumado 

Quero inventar o meu próprio pecado 

Quero morrer do meu próprio veneno 

Quero perder de vez tua cabeça 

Minha cabeça perder teu juízo 

Quero cheirar fumaça de óleo diesel 

Me embriagar até que alguém me esqueça. 

 

 

 

 

Chico Buarque 

   Fonte: http://www.magossi9.hpg.ig.com.br/calice.htm 

 

A ditadura era amarga. Um conteúdo difícil de engolir. Cálice expressa uma visão 

melancólica da vida, da sociedade e do sistema. ―De que adianta ser filho da santa, se sendo 

filho da outra, dá na mesma‖? Essa visão sem glamour e sem esperança em um futuro é um 

alerta para esse processo de concentração de poder, de mando e de sombras que cercava o 

governo. Há imagens implícitas da tortura, da desfaçatez do delegado Sérgio Paranhos Fleury 

e sua truculência bandida. 

Há a denúncia da tortura, do grito não ouvido. Cálice é a expressão da voz dos 

torturados e presos políticos da ditadura militar brasileira que tinham a sua voz calada e 

interditada diante do momento. Cada vez mais a música se metaforiza para denunciar, para 

abrir os olhos da sociedade sobre os crimes cometidos pela ditadura militar. 

Mais adiante, na década de 1970, Chico Buarque com ―Apesar de você‖ dá mais um 

passo em torno desse processo de resistência. A letra dessa música já apresenta os primeiros 

lampejos de esperança, apesar de você. Apesar da ditadura, segundo Chico, ―amanha há de ser 

outro dia‖. 
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Apesar de Você 

 

(Crescendo) Amanhã vai ser outro dia  

 

Hoje você é quem manda 

Falou tá falado 

Não tem discussão, não. 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado e olhando pro chão. 

Viu? 

Você que inventou esse Estado 

Inventou de inventar 

Toda escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar o perdão. 

 

(Coro) Apesar de você 

amanhã há de ser outro dia. 

Eu pergunto a você onde vai se esconder 

Da enorme euforia? 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir em cantar? 

Água nova brotando 

E a gente se amando sem parar. 

 

Quando chegar o momento 

Esse meu sofrimento 

Vou cobrar com juros. Juro! 

Todo esse amor reprimido, 

Esse grito contido, 

Esse samba no escuro. 

 

Você que inventou a tristeza 

Ora tenha a fineza 

de ―desinventar‖. 

Você vai pagar, e é dobrado, 

Cada lágrima rolada 

Nesse meu penar. 

 

(Coro2) Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Ainda pago pra ver 

O jardim florescer 

Qual você não queria 

 

Você vai se amargar 

Vendo o dia raiar 

Sem lhe pedir licença. 

 

E eu vou morrer de rir 

E esse dia há de vir 

antes do que você pensa. 

Apesar de você 

 

(Coro3) Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Você vai ter que ver 

A manhã renascer 

E esbanjar poesia. 

 

Como vai se explicar 

Vendo o céu clarear, de repente, 

Impunemente? 

Como vai abafar 

Nosso coro a cantar, 

Na sua frente. 

Apesar de você 

 

(Coro4)Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Você vai se dar mal, etc e tal, 

La, laiá, la laiá, la laiá……. 

 

 

 

Chico Buarque 

  Fonte: http://caetano-veloso.letras.terra.com.br/letras/43867/ 

―Apesar de você‖ já é um prenúncio de uma liberalização do regime, não por vontade 

desse regime, mas pela falta de legitimidade que ele tem na sociedade. Como se disse, após a 

movimentação econômica da sociedade, com o aumento da classe média, a ditadura ficaria 

insustentável diante de uma sociedade que começava a se movimentar em torno das 

―Liberdades Democráticas‖. Já não se gritava ―Abaixo a ditadura‖, mas buscava-se uma 

liberdade negada. Para o letrista, hoje é você, ditadura, quem manda, mas, o que você vai 

fazer? Por mais que você tente, o galo insiste em cantar, anunciando a manhã. É uma 
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construção metafórica fenomenal e quase profética do fim da ditadura, apesar da história não 

se fiar em profecias. 

Na última linha de resistência da lira, Belchior compõe ―Como nossos pais‖. Talvez 

seja uma das letras mais significativas de todo o período, já que o foco de atenção sai da 

geração que viveu a década de 1950 e 1960 e viu o baguncismo patrocinado por João Goulart 

que acabou provocando o golpe de 1964. ―Como nossos pais‖, apesar de dizer que estamos 

iguais a eles, não precisamos ser. Outra realidade é possível: 

 

Como nossos Pais 

 

Não quero lhe falar meu grande amor das coisas 

que aprendi nos discos 

Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que 

aconteceu comigo 

Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é 

uma coisa boa 

Mas também sei que qualquer canto é menor do 

que a vida de qualquer pessoa 

Por isso cuidado meu bem, há perigo na esquina 

Eles venceram e o sinal está fechado prá nós que 

somos jovens 

Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua 

É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz 

Você me pergunta pela minha paixão 

Digo que estou encantada com uma nova invenção 

Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro 

sertão 

Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova 

estação 

Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração 

Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao  

vento, gente jovem reunida 

Na parede da memória essa lembrança é o quadro 

que dói mais 

Minha dor é perceber que apesar de termos feito 

tudo o que fizemos 

Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos 

pais 

Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências 

não enganam não 

Você diz que depois deles não apareceu mais 

ninguém 

Você pode até dizer que eu 'tô por fora', ou então 

que eu 'tô inventando' 

Mas é você que ama o passado e que não vê 

É você que ama o passado e que não vê 

Que o novo sempre vem 

Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova 

consciência e juventude 

Tá em casa guardado por Deus contando vil metal 

Minha dor é perceber que apesar de termos feito 

tudo, tudo, tudo o que fizemos 

Nós ainda somos os mesmos e vivemos 

Nós ainda somos os mesmos e vivemos 

Ainda somos os mesmos e vivemos 

como nossos pais 

Belchior/Elis Regina 

  Fonte: http://elis-regina.letras.terra.com.br/letras/45670/ 

 

―Como nossos pais‖ está direcionada diretamente aos jovens, à nova geração que está 

vivendo a fase de abrandamento da ditadura e a distensão política promovida pelo governo, 

seguindo exatamente as palavras de Thales Ramalho: não foi derrubada, simplesmente foi 

embora. 

Mas, ―Como nossos pais‖ aponta a essa juventude a necessidade de ruptura, do não 

conformismo, apesar dos exemplos passados serem aqueles passados pelos pais, os que 
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viveram a anarquia dos anos 60 e a saída de força encontrada pela elite política brasileira 

apoiada nos militares. 

Dessa forma, as músicas apresentadas neste texto seguem um ritmo que se identifica 

com o processo histórico da sociedade e da política brasileira, na qual os passos para a saída 

da ditadura foram calculados e executados. À música coube ser o espaço de resistência à 

desmobilização e a despolitização da sociedade. Serviu como abrigo ao pensamento livre e ao 

protesto metaforizado e inteligente da situação histórica nacional. 

 

Considerações Finais 

A reflexão feita sobre a proposta de trabalho levou a dividir o texto em duas partes 

complementares. Na primeira buscou-se um suporte teórico e histórico sobre o modo como a 

cultura nacional, especialmente a música popular brasileira, encontrou um nicho de resistência 

à ditadura militar e ao processo desmobilizador dessa ditadura. 

Enquanto músicas como ―Eu te amo meu Brasil‖, e ―Este é um paìs que vai pra 

frente‖, junto com o jingle da Copa de 1970 ―Setenta milhões em ação‖, buscavam transmitir 

a ideologia triunfante da ditadura militar e seu aparato de segurança, ordem e união – 

traduzida na Ideologia da Segurança Nacional, expressa pelo General Golbery do Couto e 

Silva – o Brasil fora dessa ideologia convivia com repressão política, arbitrariedade e a tortura 

como políticas de Estado. 

Costa-Gavras no filme ―Estado de Sìtio‖ de 1968 revela a deformação moral a que 

chegou a ditadura brasileira, com a famosa ―aula‖ do Tenente Ailton no DOI da Barão de 

Mesquita. À política de intimidação e supressão de liberdade contrapunha-se o ―Milagre 

Econômico‖, com ìndices recordes de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB – do País, 

que em 1973 chegou a 14%. Mas, se o crescimento econômico gerava conforto, também 

gerava a ânsia por mais liberdade que pressionava o regime a se fechar mais, ou a abrir em 

uma lenta distensão política. Caminho seguido pelo presidente Ernesto Geisel e concluído 

pelo presidente João Batista Figueiredo que encerrou o ciclo militar. 

Desde o início do regime de arbítrio em 1964, até seu encerramento em 1985, a 

música brasileira, em sua vertente menos radical, que repudiava tanto a ideologia 

desmobilizadora do regime militar, quanto a ideologia brutal dos regimes socialistas 

encontrou uma terceira via: a via da resistência metafórica a esse regime. 

A análise das letras de música, de acordo com a evolução da ditadura mostra um 

―devir‖ entre maior, ou menor radicalização, mas também demonstra a genialidade de 
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compositores e artistas em utilizar a linguagem metafórica, catafórica, sinestésica e 

metonímica. 

A música, nesse caso, tornou-se um bastião de resistência e de conscientização da 

população, mais especialmente a classe média urbana, da situação política e social do País. 

Superando a ―provocação da anarquia‖ (GASPARI, 2004), que teve em ―Pra não dizer que 

não falei das flores‖ um dos mais contundentes libelos anti-ditadura, a estratégia artística foi 

se escudar em uma linguagem figurada para passar o recado de ser contra o sistema repressor, 

ao mesmo tempo em que buscava um equilíbrio entre a sobrevivência e a arte. 

As letras de músicas analisadas neste texto apontam um quadro conjuntural de 

temporalidade, isto é, uma música dentro de um contexto específico no tempo e no espaço. 

Dessa forma, ―Pra não dizer que não falei das flores‖ aponta para o momento de inìcio da 

supressão da liberdade em 1968. ―Alegria, alegria‖ revela a pressa para ir embora para o 

exìlio para se fugir da ditadura e da tortura. ―Cálice‖ situa-se entre o fim do governo Costa e 

Silva e inìcio do Governo Médici e o massacre do Araguaia, ―Apesar de você‖, o inìcio do 

processo de distensão do governo Geisel, e ―Como nossos pais‖ o movimento em busca da 

redemocratização do País. 

Pode-se concluir que a música esteve na vanguarda e no retrato de todos os grandes 

acontecimentos nacionais que ocorreram durante a ditadura. Não buscou um enfrentamento 

direto, mas também não se vergou diante do arbítrio. Escolheu uma estratégia gloriosa e 

vitoriosa de enfrentamento metafórico e alegórico do arbítrio. Como um bastião da liberdade 

resistiu à força e à ditadura. Venceu as trevas e arbítrio e abriu espaço para novos artistas 

deixarem seu recado. 
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FATORES DA AMBIÊNCIA ESCOLAR QUE DIFICULTAM O PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR: ESTUDO DE CASO COM 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

 

Jociane Souza
114

 

 

Resumo: 
Esta pesquisa situa-se no campo de estudo da Linguagem e da Educação, na perspectiva da 

Sociologia da Educação. Teve como objetivo principal analisar os fatores da ambiência 

escolar que estão relacionados às dificuldades do processo de ensino-aprendizagem. Os 

pressupostos teóricos que mobilizam alguns conceitos a respeito de Escola, Educação, 

Família, Processo de Aprendizagem e Fracasso Escolar, são fomentados a partir de alguns 

teóricos, sendo os principais, Paulo Freire (1996), José Libâneo (2003), Pérsio Oliveira 

(2001), Carlos Brandão (2007), dentre outros. A pesquisa é de cunho qualitativo e estudo de 

caso, sendo que a técnica utilizada foi a coleta de dados por meio de um questionário aplicado 

para dez alunos de uma turma de primeiro ano e dez do terceiro ano do Ensino Médio, na 

Escola Estadual Júlio Muller, da cidade de Barra do Bugres/MT. Percebeu-se por meio desta 

pesquisa que alguns fatores como a relação com a família, a relação professor/aluno bem 

como a postura do professor e algumas atribuições relacionadas ao fracasso escolar são 

evidentemente relevantes para que se possa estabelecer um olhar em relação à dificuldade de 

aprendizagem e até mesmo ao fracasso escolar. Entende-se que estes fatores estão diretamente 

implicados no processo de ensino-aprendizagem do educando.  

 

Palavras-chave: Processo de ensino-aprendizagem. Fatores da ambiência escolar. Fracasso 

escolar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O fundamento desta análise está pautado numa pesquisa de campo feita com dez 

alunos do primeiro ano e dez do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual Júlio 

Muller, da cidade de Barra do Bugres/MT. De forma geral, o objetivo desta pesquisa é 

encontrar indícios para que possamos argumentar e refletir sobre possíveis fatores da 

ambiência escolar que causam a dificuldade no ensino-aprendizagem, ressaltando que nossa 

pesquisa é um estudo de caso. Para que possamos compreender estes fatores, temos de refletir, 

também, acerca de fatores externos, como por exemplo, a família.  

O interesse por esta pesquisa se deu, principalmente, porque existia um certo 

incômodo da nossa parte em observar alguns tipos de dificuldades de aprendizagem em sala 

de aula, portanto, buscamos efetuar esta pesquisa para compreender por meio de teorias, 

alguns fatores que possam influenciar o processo de ensino-aprendizagem no ambiente 

escolar, especificamente, no ensino médio da rede pública. Entendemos que ao ingressar na 

Escola, os educando se deparam com uma avalanche de conteúdos, professores com 

metodologias variadas, colegas com diferentes histórias de vida etc. Pressupõe-se que o aluno 

levará para a escola seus saberes e suas experiências de mundo. Porém, é verdade que estes 

jovens podem encontrar dificuldades que não são homogêneas como a necessidade de serem 

reconhecidos por colegas; dificuldades de aprendizagem; problemas quanto às regras de 

sociabilidade constituídas pela escola etc. Outro fator que nos levou a dar início a esta 

pesquisa juntamente com estas reflexões foi a minha própria falta de interesse e preocupação 

em relação ao ensino no período em que estive no ensino médio. Por sentir o quão prejudicial 

é este desinteresse, me propus em pesquisar sobre as possíveis causas deste fato, ressaltando 

as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. É válido ressaltar que queremos por 

meio dos resultados dessa pesquisa, fomentar outras pesquisas, quem sabe, mais abrangentes 

nessa área.  

Acreditamos que alguns fatores da ambiência escolar são de grande importância para 

o processo de ensino-aprendizagem, como: o seio familiar pode ser um fator de grande 

responsabilidade no que concerne ao bom desempenho escolar dos adolescentes; há estudos 

que afirmam que um professor comprometido com a real aprendizagem do aluno tenha papel 

relevante neste processo; a metodologia/didática em sala de aula repercutirá no interesse pelo 

aprendizado por parte do aluno. 
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A ESCOLA COMO UM ESPAÇO DE FORMAÇÃO CULTURAL 

 

Pensa-se hoje na escola, e sempre houve essa concepção, segundo Libâneo (2003), 

de que a escola é um espaço para que as crianças obtenham saberes para que estes possam ter 

um futuro melhor. Este discurso pode ser verificado principalmente entre a classe popular. O 

autor afirma que a escola do século XXI ainda se constitui com os ideários e premissas de sua 

fundação, pois se mantém como um espaço central na vida de gerações de sociedades e 

pessoas. A questão que se coloca é, se a escola tem cumprido o papel que lhe foi imposto, de 

reconhecer as transformações gerais de uma sociedade ligada aos avanços tecnológicos e 

científicos. Sendo assim, hoje a escola se defronta com novas realidades e exigências. 

Nesta perspectiva, a atuação do professor é determinante no processo educacional. O 

papel do professor é tratado por Freire (1996) como ―prática especificamente humana‖. Pode-

se considerar que a posição do professor frente à crítica e a postura dos outros é para que o 

educando possa também colocar sua própria postura/posição. É importante ressaltar que cada 

aluno observa um fato conforme seu contexto, sua posição na sociedade. Neste ponto, 

observa-se o que Freire afirma em relação à docência. Pois, o professor, a partir de sua 

formação, assume-se ―como sujeito também da produção do saber, convencendo-se 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para 

sua produção ou a sua construção‖. (FREIRE, 1996, p. 22). 

Pensemos, então, na formação inicial deste professor. Será que ele está tendo 

realmente uma formação que lhe torna capaz de enfrentar esses desafios? E o professor que 

não possui preparo intelectual para tal? Simplesmente deixa de cobrar dos seus alunos? Pois 

tem de haver na escola o conhecimento sistemático juntamente com a capacidade cognitiva, a 

capacidade de pensar, é a partir disto que o educando conseguirá ler e interpretar de forma 

crítica, se ater de forma mais reflexiva às informações que lhe são postas. Este ato de 

desenvolver o pensar por parte do professor atrelado as experiências vividas pelos alunos em 

seu espaço social e escolar, Libâneo afirma que:  

  
[...] as ações do professor na sala de aula ajudam os alunos a desenvolver 

competências cognitivas, capacidades de pensar por conta própria: 

investigar, argumentar, lidar com conceitos, comunicar-se, em resumo, 

desenvolver a capacidade de raciocínio e julgamento [...] a escola tem de ser 

um lugar de aprender e reconstruir a cultura, de aprender a pensar, de 

aprender a compartilhar. (LIBÂNEO, p.41-42, et.al., COSTA, 2003) 
 

Portanto, o professor necessita destes atributos para tornar o ambiente escolar um 

espaço de reflexão e criticidade sobre o mundo que cerca os seus alunos. Freire (1996) afirma 
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que ―pensar certo demanda profundidade e não superficialidade na compreensão e na 

interpretação dos fatos‖. Entendemos que para o docente, faz-se necessário o ato da pesquisa, 

busca de informações, leituras sobre diversos assuntos da vida cotidiana, para que se tenha 

argumentos concisos no momento de discussão em sala de aula, sendo referência como um 

educador problematizador, pesquisador e eficiente. 

 

EDUCAÇÃO 

 

Podemos afirmar que a escola não é o único espaço que promove a 

educação. Brandão 2007 afirma que,  

 
[...] não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola 

não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino 

escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único 

praticante (BRANDÃO, 2007, p. 9) 
 

 

O autor acredita que a educação existe em cada categoria de sujeitos de um povo, ou 

entre povos que se encontram. 

De um ponto de vista sociológico Oliveira (2001) afirma que a educação visa a 

socialização e o ajuste dos indivíduos à sociedade, concomitantemente, o desenvolvimento de 

suas potencialidades e as da própria sociedade, sendo assim, a educação cria um ser novo – o 

ser social –, dando-lhe qualidades físicas, intelectuais e morais. A educação é um fato social 

que, segundo o teórico, tem por função socializar, integrar as gerações imaturas na sociedade 

e desenvolver a sociedade em geral e os indivíduos em particular. 

Para Toscano (2001, p. 21) a educação pode ser definida como ―a ação exercida 

pelas gerações adultas sobre aquelas ainda não amadurecidas para a vida social‖. Desta forma 

fica evidente o significado e a importância da educação para a vida do grupo, pois é ela, em 

última análise, que garante as condições de coesão, de renovação e da própria sobrevivência 

da sociedade. 

Ao nos reportarmos ao que Freire afirma a respeito da educação bancária, podemos 

levantar algumas discussões em torno da educação ―transmitida‖, em que o indivìduo se torna 

um depósito de informações ―obrigatórias‖:  

 
Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, cabe 

àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber que 

deixa de ser de ―experiência feita‖ para ser de experiência narrada ou 

transmitida. Não é de estranhar, pois, que nesta visão ―bancária‖ da 

educação, os homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. 
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Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que 

lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que 

resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Como 

sujeitos. Quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais 

ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à 

realidade parcializada nos depósitos recebidos. (FREIRE, 1970, p. 60) 
 

Conforme o autor, verificamos que a educação ―bancária‖ intitulada pelo próprio 

Freire, se enquadra numa visão conservadora de educação, em que o professor anula o poder 

criador dos educandos ou o minimiza. Desta forma, satisfaz os interesses do opressor, 

influenciando o comportamento humano inclinado aos seus próprios interesses: 

 
Na espécie humana a educação não continua apenas o trabalho da vida. Ela 

se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas: de 

símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de relações de poder. Mas, a 

seu modo, ela continua no homem o trabalho da natureza de fazê-lo evoluir, 

de torná-lo mais humano. (OLIVEIRA, 2001, p.14) 
 

Um denominador comum entre todos os povos para a insatisfação com o 

desempenho educacional é a consciência que cresce em todo o mundo de que o modelo 

tradicional de uma educação que preserva, conserva, reproduz e transmite uma cultura 

acumulada e um saber acabado está fadado ao desaparecimento. (SOUZA et. al. OLIVEIRA, 

2001, p.34). 

 

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

 

A partir de Freire (1996) podemos afirmar que o processo de aprendizagem precede 

o processo de ensinar, portanto, o ensinar ―se diluìa na experiência realmente fundante de 

aprender‖. Sendo assim, o autor esclarece que ao longo do tempo, homens e mulheres 

perceberam que era possível, portanto, necessário trabalhar maneiras, caminhos e métodos 

para ensinar. Pois quando se vive a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender, 

Freire (1996) afirma que participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas 

com a decência e com a seriedade. Devemos lembrar que no processo de aprendizagem, não 

podemos desconsiderar o que foi construído na mente da criança antes de sua inserção à 

escola, principalmente pela educação construída por parte da família. 

Quanto à capacidade de aprender, Freire (1996) comenta que quanto mais o 

educando exerça criticamente esta capacidade, mais se constrói e desenvolve a ―curiosidade 

epistemológica‖ sem a qual não se alcança o conhecimento cabal do objeto. É válido lembrar 

que embora o educando seja ou esteja subordinado à prática ―bancária‖, como já comentado 
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neste texto, que em tese é a transferência de conteúdo, este mantenha vivo em si o gosto de 

rebeldia que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de 

aventurar-se, de certa forma o ―imuniza‖ contra o poder apassivador do ―bancarismo‖, que 

conforme Freire (1996).  

 
[...] é a força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a 

repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente 

satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Esta é uma das 

significativas vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes 

de ir mais além de seus condicionantes. Isto não significa, porém, que nos 

seja indiferente ser um educador ―bancário‖ ou um educador 

―problematizador‖. (FREIRE, 1996, p.25) 

 

Partindo do pressuposto de que devemos considerar a aprendizagem construída no 

educando antes de sua chegada a escola, nos referimos a Freire (1996) quando afirma que 

―ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção‖. Deste modo, o teórico alerta que este conceito necessita ser 

apreendido pelo professor e pelo educando, bem como a necessidade de ser constantemente 

testemunhado e vivido.  

 

FRACASSO ESCOLAR 

 

Quanto ao conceito de fracasso escolar, Perrenoud (2000) afirma ser uma simples 

consequência de dificuldades de aprendizagem como a expressão de uma falta ―objetiva‖ de 

conhecimentos e de competências, de modo que esta visão que ―naturaliza‖ o fracasso elimina 

chances de compreender que ele resulta de formas e normas de excelência instituídas pela 

escola, cuja execução local revela algumas contradições, entre as quais a definição do nível de 

exigência, do qual depende o limiar que separa aqueles que têm êxito daqueles que não o 

possui. O autor nos aponta duas formas distintas de desigualdade em relação ao fracasso 

escolar. A primeira se dá por conta das desigualdades reais de capital cultural que segundo 

Perrenoud (2000), se apresenta como as capacidades desiguais de compreensão e de ação, 

revelando um poder desigual sobre as coisas, os seres e as ideias. Ou seja, os indivíduos de 

uma sociedade enfrentam os problemas e as situações da vida com meios intelectuais e 

culturais diferentes. A segunda forma de desigualdade quanto ao fracasso escolar são as 

hierarquias de excelência como representações sociais que classificam os indivíduos 

conforme seu domínio de uma e outra prática material ou teórica e estas existem até mesmo 

numa sociedade sem escrita e sem escola. 
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Diante de alguns fatores que podem ser as causas do fracasso escolar da criança, 

concordamos com Médioni (2002), ao afirmar que é necessário admitir alguns fatos como, 

que seu fracasso se deve a razões independentes de nossa vontade, a ―aptidões‖ pessoais 

deficientes, a uma falta de ―dons‖ ou a uma vantagem determinada pelas condições 

socioculturais e nos refugiamos no fatalismo e na impotência. Outros fatores a serem 

considerados, o autor afirma que seja crer que há caminhos em que todos os alunos podem ser 

bem-sucedidos, basta adotar novas estratégias de ação baseadas em uma reflexão coletiva 

sobre os desafios pessoais e sociais da aprendizagem. Sendo assim, concordamos com o autor 

ao afirmar que só conseguiremos diminuir o fracasso escolar mediante as novas estratégias 

que visam transformar o aluno no verdadeiro autor de suas aprendizagens, por meio de gestão 

de construção de saberes e de situações-problema. 

Outro ponto de exclusão, afirmamos ser a segregação, que conforme Niarfeix (2002), 

no ato educativo tanto fora como dentro da escola, ocorre normalmente sob o prisma da 

hierarquização, sequenciado por uma série de avaliações normativas. A autora afirma que esta 

violência evidenciada e desempenhada pela instituição escolar, é, também, de 

responsabilidade do professor, cúmplice desse embuste e muitas vezes, submetido ao peso da 

autoridade. Ao reconhecer os riscos de violência inerentes a toda forma de exclusão, neste 

caso, ao fracasso escolar, o autor afirma que para a instituição é conveniente que esse fracasso 

seja aceito e interiorizado pela ―vìtima‖, tanto em sua justificação quanto em sua 

inevitabilidade. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem como eixo metodológico a pesquisa bibliográfica que 

segundo Santos (2007) ―tem como instrumento essencial a habilidade de leitura, isto é, a 

capacidade de extrair informações a partir de textos escritos‖. Desse modo, entendemos esse 

tipo de pesquisa como uma releitura de textos sobre o tema pesquisado, sobretudo, sob um 

novo enfoque ou abordagem. 

Num segundo momento fizemos uma pesquisa de campo por meio da coleta 

de dados, em forma de questionário. Segundo Lakatos e Marconi (2010) a pesquisa de campo 

é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, 

ou, ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 
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 A partir de Santos (2007), a coleta de dados é o processo de juntar 

informações necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos. Na 

prática, a coleta de dados, 

consistirá em pôr em andamento os procedimentos planejados para os 

objetivos, obedecendo o cronograma estabelecido pelo pesquisador, 

lembrando sempre de que o principal resultado esperado de uma coleta de 

dados é a produção de conhecimentos para o pesquisador. (SANTOS, 2007, 

p.102). 
 

Quanto ao tipo de pesquisa, esta é de cunho exploratório, que, segundo 

Lakatos e Marconi (2010), é uma investigação de pesquisa empírica cujo objetivo é a 

formulação de questões ou de um problema, com três finalidades: desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a 

realização de uma pesquisa futura mais precisa, ou modificar e clarificar conceitos.   

A escola que escolhemos para fazer esta pesquisa fica situada no centro da 

cidade de Barra do Bugres/MT. A escola atende as modalidades do Ensino Fundamental e 

Médio, sendo sua clientela tanto alunos que residem no centro e bairros vizinhos como os de 

sítios e assentamentos.  

 

População: 

 

Escolhemos vinte alunos para a coleta dos dados, sendo 10 (dez) do Primeiro Ano e 

10 (dez) do Terceiro Ano do Ensino Médio. Destes alunos, 35% (7) eram do sexo feminino e 

65% (13), do sexo masculino. As idades oscilavam entre catorze anos (dois alunos) e 18 anos 

(um aluno). Nenhum dos alunos estava com a idade inapropriada ao ano escolar. O 

questionário foi aplicado em poucos minutos cedidos pelo professor e, salientamos que a 

pesquisa se destinava a uma pesquisa de campo, justificando a necessidade da sinceridade em 

suas respostas.  

Para esta análise, selecionamos dentre os 20 (vinte) questionários, 5 (cinco) dos 

alunos do Primeiro Ano e 7 (sete) do Terceiro Ano. Os alunos do Primeiro ano estão 

denominados como ―A‖ e os do Terceiro Ano como ―B‖.  

A Escola Júlio Muller é Estadual e foi selecionada porque foi onde estudamos no 

período do Ensino Fundamental e Médio. Esta fica localizada na Rua São Benedito, no Centro 

da Cidade. É uma escola grande, seu terreno ocupa uma quadra completa. Possui anfiteatro, 

biblioteca, sala de computadores, secretaria, coordenação, sala de professores, uma quadra 

esportiva coberta, refeitório coberto e fechado na lateral e 11 (onze) salas de aula. A Escola 

possui apenas um Projeto de Extensão, em benefício ao meio ambiente. Este projeto 
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denomina-se ―Barra Limpa‖, na qual a Escola (coordenação, professores e alunos) vai à beira 

do Rio uma vez ao ano coletar lixo no barranco e, também, fazem a distribuição de mudas de 

planta para a população para incentivar o plantio de árvores.     

 O município tem 70 (setenta) anos de emancipação política e possui em média 

30.000 (trinta mil) habitantes, tendo sua economia alicerçada na cana-de-açúcar. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao fazermos um paralelo entre as variáveis dos alunos do primeiro e do terceiro ano 

podemos constatar alguns pontos em comum e também em contraste, em relação aos fatores 

que interferem no processo de ensino-aprendizagem. Quanto ao perfil socioeconômico, 

verificamos uma pequena elevação da renda familiar entre os alunos do terceiro ano, 

destacando que quatro deles afirmam terem uma renda de mais de 04 (quatro) salários, 

enquanto que entre os alunos do primeiro ano, dois afirmam terem uma renda com mais de 03 

(três) salários mínimos.  

Em relação ao preconceito, um aluno de cada turma afirma já ter sofrido, sendo que a 

aluna do terceiro ano relata já ter sido chamada por nomes ofensivos. A partir destes relatos, 

entendemos que o preconceito que ocorre na escola no decorrer da vida escolar do educando 

pode ser um dos fatores que inibe ou até mesmo desmotive o aluno para que este se incline 

para um estudo satisfatório, dando prioridade ao seu aprendizado.   

Outra variável constatada foi o índice de reprovação na turma do primeiro ano, com 

04 (quatro) alunos e na do terceiro ano não houve. Podemos, talvez, relacionar isto à renda 

familiar, que pelo o que os alunos do terceiro ano afirmaram, há uma elevação em relação aos 

alunos do primeiro ano.  

Quanto às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, constatamos que três 

alunos do primeiro ano e um do terceiro ano justificaram ser a bagunça e a conversa em sala 

de aula. Isto nos faz entender que há uma falta de interesse, bem como outros fatores que 

envolvem, neste caso, o regimento da escola e até mesmo a maneira como as aulas são 

ministradas. Em razão disso, quatro alunos do terceiro ano afirmaram que a falta de interesse 

dos colegas é o que dificulta o processo de ensino-aprendizagem, enquanto que um aluno do 

primeiro ano afirmou que a falta de atenção também dificulta o processo. Dentre os fatores 

que dificultam este processo, um aluno do terceiro ano afirmou ser a falta de professores 

qualificados. Outra variável neste aspecto verificamos que foi o excesso de aluno em sala que 
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um educando do terceiro ano afirmou. Percebemos que a turma do terceiro ano possui, então, 

um número excedente de alunos ao que a sala de aula comporta. 

Em relação aos fatores que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, um 

aluno do primeiro ano afirma ser a organização, ou seja, seria um fator que melhoraria o 

andamento da aula, haja vista que muitos afirmaram que a bagunça, a conversa são fatores 

que dificultam. Outra variável constatada quanto aos fatores que contribuem para o processo 

de ensino-aprendizagem, é a ―boa explicação do professor‖ e professores capacitados, como 

dois alunos do primeiro ano e um do terceiro ano afirmaram. Aulas práticas é um fator citado 

por dois alunos do primeiro e um aluno do terceiro ano como um fator que contribui para este 

processo. Verificamos, então, que os educandos sentem a necessidade de colocar em prática o 

ensino que, por sua vez, acaba ficando apenas na teoria, um fator atrelado ao bom 

desempenho do professor, que foi uma variável relevante na configuração dos dados. Outros 

fatores verificados para contribuir neste processo, são o interesse dos colegas, a estrutura da 

sala de aula e a influência da escola na comunidade, dados mencionados por três alunos do 

terceiro ano. Percebemos que os pesquisados têm bem esclarecido tanto os fatores que 

dificultam quanto os que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, cabe 

a eles e, também, à escola como um todo, gerir meios de melhorar o ambiente escolar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa, ficou claro que alguns elementos como o perfil socioeconômico, por 

exemplo, pode ter relevância, em alguns casos, para o fracasso ou o êxito escolar. Deixemos 

claro que isto não é via de regra. Foi interessante observar nos relatos dos alunos que já foram 

reprovados, o seu reconhecimento em ter sofrido tal dano pela sua falta de esforço ou 

interesse. Por outro lado, ainda em relação a esses alunos repetentes, verificamos talvez, um 

descuido por parte da escola, do professor e até mesmo da família, pois acreditamos que se o 

aluno não sente interesse em participar da aula nem em qualquer assunto relacionado à escola, 

o que tem ocorrido é o modelo tradicional de ensino, em que o professor manda, o aluno 

obedece; o professor fala e o aluno tem de aceitar como se fosse um depósito. Porém, temos 

como pressuposto que este modelo de escola e professor tradicional já estão defasados e que 

não funcionam mais numa era em que a tecnologia tem dominado, na qual a informação 

chega até os educandos em tempo real. 

Quando os informantes apontam que os fatores que dificultam o processo de ensino-

aprendizagem é a ―falta de professor qualificado‖ ou ―a boa explicação do professor‖, 
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observamos que a postura do professor tem influenciado neste processo, haja vista que o 

educador é peça de fundamental importância no bom andamento do ambiente escolar. Neste 

ponto, entendemos que os educandos querem (e necessitam) de um professor que tenha 

compromisso com o saber, com a pesquisa, com a sala de aula.  

Quanto aos elementos que contribuem para este processo, houve alguns 

apontamentos atrelados mais uma vez à ―boa explicação do professor‖, aos recursos/materiais 

para se trabalhar em sala, a organização (dos próprios alunos) e um fator a ser observado que 

foi uma referência feita em relação à influência da escola na comunidade. Este último chama 

a nossa atenção devido à preocupação do aluno em tornar a escola uma ajudadora, uma 

beneficiadora para a comunidade, tendo em vista que este é um papel atribuído a ela, porém, 

não é um ato corriqueiro.   

Diante de todos os apontamentos e reflexões, observamos que algumas hipóteses 

levantadas antes de iniciarmos a fundamentação juntamente à pesquisa, foram respaldadas por 

meio das teorias e dos dados informados nos questionários, como: a importância da família no 

processo de aprendizagem e o professor comprometido com a formação do aluno. 

Acreditamos que esta pesquisa possa ser apenas um ponto de partida para que se 

façam outras pesquisas na área. Nesta, especificamente, fizemos um estudo de caso numa 

escola com vinte alunos para que pudéssemos por meio de questionário levantar dados para 

falarmos de fatores da ambiência escolar que dificultam o processo de ensino-aprendizagem. 

É evidente que há meios de iniciar outras reflexões, como por exemplo, os fatores que vêm a 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem, podendo delimitar não apenas aos fatores da 

ambiência escolar, mas, também, fatores externos, além da família. 
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Resumo 

O presente artigo relata os resultados atingidos através do projeto de extensão ―Laboratório de pintura 

em tela: Conhecendo a cultura indígena e aprendendo valorizar a natureza do Mato Grosso pelos 

olhares da arte‖, teve-se como foco principal o ensino das técnicas de pintura a óleo sobre tela, para 

alunos do IFMT-Campus Sorriso, com uma temática direcionada a valorização da cultura indígena, da 

fauna, flora, que compõem o patrimônio natural e cultural do Mato Grosso. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa ação. Objetivou-se a conscientização das pessoas para a preservação do meio ambiente, 

o conhecimento da cultura indígena, a sua importância e influências por meio da apreciação da 

produção artística e da pesquisa aplicada. O projeto foi realizado em várias etapas, inicialmente com 

estudos bibliográficos, a segunda etapa pesquisas de campo com foco nos temas abordados 

envolvendo, o meio ambiente, a cultura indígena, a natureza local e a coleta de imagens. A terceira 

etapa envolveu o ensino das diversas técnicas de composição, luz, sombra, mistura de cores, para 

então começar as atividades de pintura. Como resultados finais, notou-se que os alunos se dedicaram 

muito durante o processo de aprendizagem, aprenderam técnicas de desenho, pintura sobre tela e 

principalmente construíram conceitos de preservação da cultura, e da natureza do Mato Grosso e 

desenvolveram o respeito a diversidade. Os alunos participaram de todas as etapas do projeto, 

realizando leituras bibliográficas, selecionando as imagens que mais lhes traziam significado, 

formando composições, desenvolvendo assim, a criatividade, a conscientização cultural e ecológica 

por meio de atividades artísticas. Foram promovidas na JOCIPE/IFMT (I e II Jornada Científica de 

Pesquisa e Extensão) duas exposições das obras confeccionadas pelos alunos participantes do projeto 

para a comunidade de Sorriso, criando um vínculo social, uma conscientização cultural e ambiental 

por meio da arte. As exposições realizadas tinham a intenção de apresentar os trabalhos artísticos dos 

alunos, por meio da arte, divulgar, criar uma conscientização do patrimônio cultural e natural do 

estado mato-grossense. 

 

Palavras-chave: Educação. Arte. Cultura indígena. Preservação ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que em todas as épocas, a arte se apresenta como forma de contribuir para o 

desenvolvimento das pessoas desenvolvendo a representação dos traços simbólicos e 

espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou grupo social, 

seu modo de vida, seu sistema de valores, suas tradições e crenças. Por meio da arte pode-se 

entender conhecer a cultura, os costumes de uma determinada época ou civilização. 

A arte do desenho tem a capacidade de potencializar a educação, o grafismo constitui 

um processo complexo que ocorre a reunião de diversos elementos formando um todo 

significativo. O desenho e a pintura estão entre umas das mais antigas manifestações 

humanas, por meio deles, o homem se expressa, estrutura o mundo, com seus traços, linhas, 

cores, formas e composições. Por meio do conhecimento e fazer artístico, os alunos podem 

aprender, por meio das técnicas elaborar, expressar suas ideias e sentimentos, reconhecer sua 

própria cultura e seus próprios valores. Segundo Lowenfeld (2006), ―Por meio das atividades 

artísticas os indivíduos conseguem manifestar suas necessidades e criar relações com o 

mundo em que vivem‖. 

As artes vão além de formas de expressão do indivíduo, atuam como com resultados 

terá picos, sendo fonte de relaxamento, diminuindo a depressão, atuando no eu interno do 

indivíduo, levando a reflexão das emoções. Ao observar o cotidiano, pode-se perceber que 

somos cercados por manifestações culturais, características regionais próprias do Mato 

Grosso.  Muitas vezes essa cultura, não é divulgada, valorizada, fazendo assim com que se 

torne desconhecida por muitos. 

 O projeto de extensão pretendeu pesquisar, conhecer, para criar estratégias 

metodológicas de ensino, por meio de atividades artísticas, a fim de divulgar um pouco da 

cultura indígena e do patrimônio natural Mato-grossense. Por meio do aprendizado, do fazer 

artístico, as pessoas podem se comunicar, transmitir ensinamentos culturais, como explica 

Pesavento, cultura pode ser definida como:  

 

―Um conjunto de significados, partilhados e construìdos pelos homens para 

explicar o mundo. A cultura é ainda uma forma de expressão e tradução da 

realidade que se faz de forma simbólica, ou seja, admite-se que os sentidos 

conferidos às palavras, às coisas, às ações e aos atores sociais se apresentam 

de forma cifrada, portanto já com um significado e uma apreciação 

valorativa‖ (PESAVENTO, 2005, p.15).   

 

Teve-se como objetivo principal pesquisar a cultura do Mato Grosso, o patrimônio 

natural, inserindo alguns aspectos da cultura indígena, desenvolvendo atividades práticas 
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artísticas, envolvendo desenho e pintura. A cerne principal foi o ensino das técnicas de pintura 

a óleo sobre tela, para alunos do IFMT-Campus Sorriso, com uma temática direcionada a 

valorização da cultura indígena, da fauna, flora, que compõem o patrimônio natural e cultural 

do Mato Grosso. A metodologia utilizada foi a pesquisa ação. Objetivou-se a conscientização 

das pessoas para a preservação do meio ambiente, o conhecimento da cultura indígena, a sua 

importância e influências por meio da apreciação da produção artística e da pesquisa aplicada. 

O projeto foi realizado em várias etapas, inicialmente com estudos bibliográficos, a segunda 

etapa pesquisas de campo com foco nos temas abordados envolvendo, o meio ambiente, a 

cultura indígena, a natureza local e a coleta de imagens. A terceira etapa envolveu o ensino 

das diversas técnicas de composição, luz, sombra, mistura de cores, para então começar as 

atividades de pintura. Os alunos participaram de todas as etapas do projeto, realizando leituras 

bibliográficas, selecionando as imagens que mais lhes traziam significado, formando 

composições, desenvolvendo assim, a criatividade, a conscientização cultural e ecológica por 

meio de atividades artísticas. Foram promovidas na JOCIPE/IFMT (I e II Jornada Científica 

de Pesquisa e Extensão) duas exposições das obras confeccionadas pelos alunos participantes 

do projeto para a comunidade de Sorriso, criando um vínculo social, uma conscientização 

cultural e ambiental por meio da arte. As exposições realizadas tinham a intenção de 

apresentar os trabalhos artísticos dos alunos, por meio da arte, divulgar, criar uma 

conscientização do patrimônio cultural e natural do estado mato-grossense. 

 Por meio de um levantamento bibliográfico dos autores que trabalharam as temáticas, 

encontrou-se formas se subsidiar a pesquisa. As informações coletadas foram transformadas 

em obras de artes, todas planejadas e confeccionadas pelos alunos participantes. Por meio do 

ensino das técnicas de desenho grafitado, óleo sobre tela, os alunos participantes aprenderam 

as diversas técnicas artísticas, que envolviam misturas de cores, seleção e composição de 

imagens, equilíbrio, movimento, perspectiva, sombreamento, etc. Além desses conhecimentos 

técnicos, eles construíram uma rotina de pesquisa, onde aprenderam desenvolver um projeto 

para facilitar o desenvolvimento de uma pesquisa e atingir seus objetivos. Pretendeu-se 

abordar alguns aspectos característicos da cultura valorizando a diversidade cultural. Buscou-

se desenvolver a sensibilidade, a criatividade, aprimoramento estético, obtendo 

conhecimentos sobre os elementos culturais com as atividades de pesquisa e fazer artístico. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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Localizada na região norte de Mato Grosso Sorriso é uma das cidades com um dos 

melhores IDH do país, é também, uma das que mais cresce no estado, tendo hoje uma 

população de aproximadamente 55.134 pessoas. Originária de um projeto privado de 

colonização iniciado em 1976 (CUSTÒDIO, 2005, p.6), sua população é formada por 

migrantes de várias regiões do país, que se deslocaram para a região em busca de novas 

oportunidades, sobressaindo entre essa população dois grupos com culturas bem distintas. 

 O primeiro grupo de migrantes chamado genericamente de ―gaúchos‖ são retratados 

pela história oficial como sendo os pioneiros da cidade, é formado por pessoas que vieram da 

região sul do país e adquiriram terras na região no início do processo de colonização.   Já o 

segundo grupo são conhecidos pejorativamente como ―maranhenses‖, indivìduos originários 

das regiões norte e nordeste do país, que se deslocaram para o município na década de 1990, 

atraídos pela propaganda, que afirmava ser Sorriso a terra das oportunidades.  Eram, em sua 

maioria, pessoas despossuídas de capital, que tinham na bagagem apenas sua força de trabalho 

a oferecer e a esperança de encontrar no município oportunidades de trabalho e uma vida 

melhor. O restante da população é composto por mato-grossenses e migrantes oriundos de 

outras regiões do país. 

É importante ressaltar que a reocupação de parte da Amazônia e Centro-Oeste 

brasileiro aconteceu num contexto de expansão capitalista no campo e modernização na 

agricultura que ocorreu, principalmente no Sul do Brasil, no final da década de 60 do século 

XX. É nesse contexto que deve ser entendido a criação de várias cidades na Amazônia, 

inclusive a cidade de Sorriso.  

Sorriso é cortada pela BR 163, que divide a cidade ao meio. De um lado vivem os 

―gaúchos‖ e a população mais abastada e, do outro lado da BR 163, atrás dos grandes 

armazéns e silos de produtos agrìcolas vivem os ―maranhenses‖ e as pessoas mais 

despossuídas de capital da cidade. No entanto, essa divisão não se restringe ao aspecto físico 

ela também se faz presente nos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. 

 Em pesquisa anterior a respeito dos movimentos culturais em Sorriso identificamos 

além das festas tradicionais ligadas a religiosidade, das quais, a mais importante é a de São 

Pedro Apóstolo, padroeiro da cidade, outros movimentos. Há entre esses movimentos 

culturais uma tensão e uma luta silenciosa de representações sociais entre eles, no sentido de 

reforçarem e positivarem suas identidades, em detrimento de outras. Nesse sentido, Chartier 

nos chama a atenção para a importância de se observar que:  
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―As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 

impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 

um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas‖ (...) ―As lutas de representações têm tanta importância 

como as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um 

grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores 

que são os seus, e o seu domìnio‖ (CHARTIER, 1990, p.17). 
  

A partir do exposto acima, acredita-se na importância e contribuição do projeto para a 

preservação e divulgação da cultura do Mato Grosso e na construção de uma memória 

coletiva positiva que comporte de maneira equitativa seus diversos agentes e grupos sociais,  

Respeitando as origens e a diversidade cultural. Nesse sentido os relatos de memória 

cultural terão um papel importante. Pois, como afirma Le Goff  

 

A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 

salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de 

forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão 

dos homens. (LE GOFF, 1996, p.477). 

 

Esperou-se com o desenvolvimento do projeto, fazer uma contribuição na 

desconstrução de certos estereótipos identificados em Sorriso e despertar para a comunidade a 

importância de se preservar as diversas representações culturais existentes no município, 

potencializando uma reflexão que contribua com o resgate, preservação e divulgação da 

cultura do Mato Grosso. A arte foi o veículo transformador, ressaltando a valorização e 

respeito à diversidade cultural presente no município de Sorriso.  

 

3. METODOLOGIA  

 

O projeto de extensão teve duração de 12 meses, foi aprovado e financiado pela 

PROEX, sendo assim possível a aquisição de todos os materiais necessários, desde papel 

cansou, lápis 6b, tintas e outros. O público alvo, foi um grupo bem diverso, ao todo dez 

alunos. Cinco foram selecionados por entrevista oral, como critérios o interesse em artes, 

habilidades artísticas. Outros cinco, encaminhados pelo NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Específicas) apresentavam dificuldades de aprendizagem, hiperatividade e 

depressão. Todos os alunos que participaram são matriculados no IFMT, Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso-Campus Sorriso, aonde sou professora 

efetiva da disciplina de artes. As pesquisas, os estudos, as aulas práticas, foram desenvolvidas 



 
 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 414 

na sala de artes. Esse local  foi apropriado para as atividades, pois tinha armário para guardar 

os materiais, iluminação, mesas amplas de desenho, cavaletes, cadeiras e pia.  

O projeto foi desenvolvido em várias etapas: Primeiramente foi realizada uma reunião 

com o coordenador do projeto para explicar os objetivos e solicitar ao coordenador do 

NAPNE, a indicação de cinco alunos que precisavam de momentos de contato com o fazer 

artístico, como forma de terapia e aprendizado. Depois de formada a turma, ocorreram 

encontros semanais de três horas, onde começaram os estudos bibliográficos e iconográficos 

referente a cultura, ao patrimônio natural nativo e característico do Mato Grosso. Após as 

pesquisas, conseguiu-se formar um banco de imagens, umas já publicadas e outras 

fotografadas pelos alunos, apresentando vários olhares sobre o meio em que vivem. Depois de 

formar um banco iconográfico, e montado um portfólio, cada aluno escolheu a imagem para 

ser desenhada.  

Para dar início a parte prática, houve uma explicação de cada material a ser empregado 

ao desenho, a abordagem amplificou-se desde a técnica de apontar um lápis adequadamente 

até esfumaçar um desenho. A imagem escolhida livremente por cada participante foi 

estudada, esboçada, primeiro sobre o papel, observando cada detalhe de sombra e luz, 

perspectiva, equilíbrio, volume e forma.    

Quando as composições sobre papel estavam prontas, seguiu-se para a etapa do ensino 

das técnicas de pintura óleo sobre tela, os esboços eram aplicados nas telas e começaram os 

procedimentos de pintura. Nos momentos de pintura, são pesquisadas as cores características 

de cada imagem e os alunos a reproduziam por meio de mistura de tintas. Quando as obras 

ficavam prontas, sejam elas desenhos ou telas pintadas, era o momento de sentarem em torno 

das obras e cada um relatar o processo vivenciado nas atividades artísticas.  

Os relatos fornecidos pelos alunos, serviram de bases para a conclusão e verificação 

do alcance ou não dos objetivos almejados. Nestes momentos de roda de conversa, era 

verificado o grau de desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, aprimoramento do gosto 

estético, obtenção de conhecimentos sobre os elementos culturais.  

No processo todo, cada etapa, cada dificuldade apresentada pelos alunos, também era 

observado e analisado. Os alunos produziram durante um ano, as obras quando finalizadas 

foram expostas no JOCIPE (Jornada Científica de Pesquisa e Extensão) realizada no mês de 

outubro de 2012 e 2013, pelo IFMT-Campus Sorriso, MT.  

O público participante dos dois eventos, JOCIPE 2012/2013, apreciaram as obras e ao 

mesmo tempo adquiriram conhecimentos culturais, aprendendo a reconhecer, valorizar e a 
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preservar a natureza. Uma vez que as obras eram apresentadas por seus autores. Esse 

conhecimento se deu por meio da apreciação visual, que foi um dos objetivos do projeto: 

fazer, construir, apreciar e conhecer. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos com a execução, foram muito bons, sendo alcançados os objetivos do 

projeto. Todos os alunos concluíram o projeto, não tendo evasão. Demonstraram interesse e 

dedicação nos estudos, leituras, nas práticas artísticas e pesquisas relacionadas ao tema.  

Foi verificado um grande aprendizado cultural, pois eles participavam e ao mesmo 

tempo construíam as obras que contavam a história cultural por meio da imagem.  Era comum 

ouvir os alunos discutindo sobre as imagens abordadas e fazendo ligações com a cultura e a 

natureza do Mato Grosso.  

As figuras 01 a 08 apresentam os resultados práticos da pesquisa e projeto realizando, os 

resultados foram surpreendentes. 

 

Figura 01 – Aluno pintando paisagem, técnica: óleo sobre tela 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 
Figura 02 – Tema: Tuiuiú no ninho 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 



 
 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 416 

Figura 03 – Tema: Cajus, técnica: óleo sobre tela. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Figura 04 – Tema: Paisagem do Mato Grosso 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Figura 05- Desenho com a temática indígena 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Figura 06 – Composição com luz e sombra 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 
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Figura 07 - tela pintada, tema: Natureza e m flor. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Figura 08 - Aluna pintando paisagem. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2014. 

 

Alguns alunos apresentavam mais facilidade no desenho e na pintura que outros, 

verifica-se isso devido a individualidade característica de cada um. Conclui-se que cada um 

tem o seu tempo de aprender e as dificuldades podem serem superadas utilizando-se dessa 

estratégia de ensino. A evolução em alguns casos foi surpreendente, ocorreram momentos de 

superação. Os alunos relataram que durante e depois das práticas artísticas se sentiam mais 

tranquilos e relaxados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O projeto foi iniciado pelos estudos e leituras bibliográficas, depois foram pesquisadas 

imagens e montado um portfólio abordando a cultura mato-grossense, arte indígena e o 

patrimônio natural. Os alunos tinham a liberdade de escolher as imagens que queriam 

reproduzir no desenho e posteriormente na tela. 

A etapa do desenho era uma fase de análise e aprendizado das técnicas do desenho, 

tiveram noções de composição, perspectiva, sombreamento, etc. Alguns alunos aprendiam 

com facilidade e outros não. Com o tempo as dificuldades foram superadas, chegando a 

surpreender, devido ao aprendizado das técnicas e dos trabalhos bem elaborados. 
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Após as atividades envolvendo desenho e composição, eles esboçavam a imagem 

sobre a tela, muitos tiveram dificuldades, sendo o momento do professor auxiliar. 

O momento da pintura foi fantástico, os alunos gostaram muito em aprender sobre os 

materiais de pintura, se empolgando nos momentos de misturas de cores e pigmentos. As 

primeiras pinceladas eram bastante tímidas, normal para qualquer principiante, mas aos 

poucos as mãos iam se soltando e o desenho criando formas e cores. O bidimensional toma 

formas tridimensionais, nascendo assim a obra de arte. 

Em cada término de trabalho, sejam desenhos ou tela pintadas, era o momento da roda 

de conversa, lá os alunos falaram sobre como se sentiram durante e depois do processo 

artístico em todas as conversas foram percebidos comentários sobre a temática do projeto, que 

retratavam a cultura e a natureza do Mato Grosso. Muitos alunos falaram que se sentiam 

muito felizes e relaxados quando desenhavam ou pintavam.  

Os professores dos alunos com dificuldades de concentração e aprendizagem, 

relataram a grande melhora nas aulas e no rendimento escolar. 

As duas exposições das obras, além de divulgar, propagar o conhecimento cultural 

pela arte, também fizeram com que os autores se sentissem valorizados, aumentando a auto 

estima de cada um. 

Como considerações finais, faço recomendações a expansões dessas práticas e fazeres 

artísticos, como forma metodológica de ensino e terapia. Seria muito interessante se 

estendesse o projeto por mais seis meses, para trabalhar a arte africana, tendo como objetivo a 

valorização e o conhecimento dessa cultura tão enraizada em nosso meio. 
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O DESENHO ESPONTÂNEO E O ESTEREÓTIPO: TRANSGRESSÃO E 

NORMATIZAÇÃO NAS AULAS DE ARTES 
 

Elen Luci Prates
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RESUMO  

Comumente ao adentrarmos em escolas nos deparamos com murais, varais e ou paredes repletas de 

produção infantil, na grande maioria das vezes repletos de coloridas cópias impressas, e estas se 

apresentam impregnadas de estereótipos. Os questionamentos que precederam este texto surgiram a 

partir das ações pedagógicas da Área de Linguagens, mais especificamente da disciplina de Artes, do 

Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - CEFAPRO nos polos de 

Cuiabá e Pontes e Lacerda. O presente texto aborda a leitura e a escrita no componente curricular 

Artes, confrontando o estereótipo e a cópia com a intencionalidade pedagógica dos (as) docentes que 

atuam na unidocência. Tem como objetivo propor uma discussão acerca do ensino de artes para essa 

modalidade, partindo de reflexões envolvendo a tecnologia e o ensino de arte, levando em 

consideração a presença do estereótipo nas atividades dos (as) estudantes. Para tanto, os estudos 

embasaram-se nas Orientações Curriculares de Mato Grosso – Caderno de Linguagens (OCs/MT – 

Linguagens), outros escritos sobre o ensino de artes e fotos como registro da presença do estereótipo 

na produção artística dos estudantes. Por fim, a pesquisa apresenta pressupostos de uma nova forma de 

se pensar formação em Artes, propõem formas de superar paradigmas no ensino desta disciplina que é 

parte na constituição do sujeito. Assim, o ensino de arte pode se dar através de uma tríade que envolve 

três aspectos da construção e ressignificação do conhecimento em Artes: a leitura, a análise e a 

contextualização, independente da linguagem artística utilizada. É possível ressignificar o ensino de 

arte nas escolas, considerando que o ensino de arte está intrinsecamente relacionado às questões 

socioeconômicas e com a constituição de um sujeito autônomo, criativo e crítico, capacidades 

esperadas de todos (as) os (as) egressos da educação básica. 

 

Palavras-chave: Ensino de arte. Estereótipo. Criatividade. Currículo. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Ensino Fundamental no estado de Mato Grosso é organizado por Ciclo de Formação 

Humana, divididos em três ciclos, sendo que o I e II Ciclo apresentam-se como unidocência, 

trabalho que prima pela busca diária de conhecimento e formação do docente, com formações 

continuadas onde a troca de experiências, o debate e o estudo devem se fazer presentes para, 

assim fortalecer todos os componentes curriculares.  

Nos anos iniciais, o lúdico e a criatividade são fundamentais na construção do 

conhecimento do (a) estudante, contudo comumente brotam dos portfólios, cadernos, murais e 

varais, resultado das atividades propostas em sala, formas estereotipadas de desenhos 

coloridos. Como podemos verificar nas figuras a seguir: 

Figura 01: Mural com ilustrações  

Figura 02: Mural Dia da 

Consciência Negra Figura 03:  Mural Dia dos Pais 

 

 

 

 

Como destacado nos exemplos à cima, as práticas cotidianas em diversas escolas dos 

polos dos CEFAPROS de Cuiabá e Pontes e Lacerda, a presença de desenhos nos murais 

sugerem a inexistência de uma formação em artes criativa e significativa para (as) estudantes.    

A partir das observações nessas escolas surge a necessidade de investigar a relação 

entre a ação de formação continuada em serviço, a cultura institucional e práxis docente, deste 

modo, compreender o impacto das formas estereotipadas na formação do sujeito criador, 

fruidor e contextualizado em si mesmo, e consequentemente no mundo.  
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As bases teóricas que nortearam a pesquisa se fundamentaram principalmente em textos 

que oportunizam a leitura, fichamento e análise de teorias que levantam discussões sobre a 

questão. Outra fonte de dados são desenhos produzidos por estudantes do I Ciclo
117

 e os relatos 

de quatro professoras que atuam na unidocência do mesmo ciclo de formação humana (1º ao 3º 

ano), da rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A importância da utilização da tecnologia como suporte pedagógico é realidade na 

educação atual, todavia, os recursos tecnológicos nos planejamentos das aulas de Artes 

surgem na maioria dos casos como equivocados desenhos mimeografados, ou ainda impressos 

de sites que oferecem atividades prontas, representando o mau uso dessas mídias. 

Muitos docentes, ainda que bem intencionados, reproduzem para o estêncil desenhos 

caprichados, distribuem entre si, popularizando ainda mais esses trabalhos. Sua justificativa, 

na maioria das vezes, é de realizar treinamento motor. O estudante deverá colorir essas cópias 

e respeitar seus limites. Como recebe o papel pronto para colorir, não existe neste processo a 

fase de criação. Além disso, como o desenho é colado/copiado de outro, ou seja, é copia 

também, provavelmente nem mesmo o (a) docente que o imprimiu consegue produzi-lo. Vale 

destacar que o papel da arte na educação é grandemente afetado pelo modo como o professor 

e o aluno veem o papel da arte fora da escola. (Barbosa, 1975), ou seja, essa prática docente 

está impregnada de um contexto  histórico/cultural em que a arte foi deixada em segundo 

plano, por vezes vista como um meio e não o fim.   

Para as OCs/MT – Linguagens é impressindível: 

 

(...) perceber a proposta de Arte-educação atual é de fundamental 

importância entender o processo histórico desse componente curricular 

baseado na concepção propedêutica e escolanovista, que enfatizou a livre-

expressão, e tem suas raízes históricas nos moldes neoclássicos que provêm 

dos jesuítas (1549 a 1780). Por outro lado, a Missão Francesa (1816) 

implantou o Sistema de Belas-artes, que se mantém rigidamente acadêmica 

enfocando o estilo clássico e seus padrões de beleza (OCs/MT – Linguagens. 

2010, p. 69). 
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 A rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso oferta o Ensino Fundamental a partir das concepções do 

Ciclo de Formação Humana – I, II e III Ciclo.  
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 É importante destacar que o bojo em que se constituiu o ensino das artes no Brasil, 

assim como na educação brasileira de maneira geral, na atualidade, esta prática herdou sérios 

problemas referentes à qualidade do ensino e consequentemente à aprendizagem. A 

concepção de ―arte livre‖ e ―desenho livre‖, reforçam ainda hoje a ideia de que nessas aulas 

não se constrói o conhecimento, portanto desse-se apenas deixar fluir colorindo desenhos pré-

esquematizados.  

 

ESTEREÓTIPO: VILANIA E SUPERAÇÃO 

 

Para Imara Quadros (2010, p.24) “este estereotipar, fazer sempre o mesmo desenho 

que todos reproduzem quase que igualzinho, não está restrito somente ao universo do 

desenho”, a presença do desenho nas atividades artìsticas também ―está discretamente 

presente nas apresentações das datas comemorativas, tais como Páscoa, Dia das Mães, Dia do 

Índio e Natal‖. Quadros ainda nos lembra que os estereótipos em Artes também estão 

presentes em atividades como ―musiquinhas cantadas, dramatizadas e ou coreografadas, 

sendo tudo ensaiado com muito cuidado para que todos façam o mais ―certo‖e ―parecido‖ 

possìvel‖, mostrando que infelizmente o estereótipo está presente também nas demais 

linguagens artísticas. 

Acontece que esse tipo de trabalho não conduz a um treinamento motor e perceptivo 

eficiente, pois o aluno terá apenas que respeitar limites que não são seus. Para que o aluno 

pudesse desenvolver a sua coordenação motora e a integração com as percepções deveria ser 

apresentado a princípio um suporte em que haveria um desafio, que poderia ser uma colagem, 

um desenho com areia, o desenho no chão, com barbante e cola etc. 

Para Júnior: 

 

O treinamento motor (Coordenação Motora) se torna mais eficiente porque o 

aluno é quem produz o seu desenho, a sua colagem, sua escultura e nesta 

atividade ele irá trabalhar com linhas, formas e o volume. Após a criação, ai 

sim o professor poderia transferir para o estêncil a cópia do trabalho 

produzido pelo aluno, porém a obtenção de melhores resultados só será 

possível caso o próprio aluno experimentasse transferir para o estêncil o seu 

trabalho, mas sem fazer cola, não importando se ficará diferente. 

Quando o aluno tem a oportunidade de produzir e reproduzir, ou seja, 

acompanhar todo processo, poderá experienciar, secagem das cópias e até 

mesmo experimentar imprimir, mesmo que seja uma única cópia. Essa 

atitude proporcionará um grande estímulo e os resultados serão ainda 
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maiores, pois ele teve a oportunidade de mimeografar, ou seja, foi parte do 

processo de produção. (JÚNIOR, 2006, p. 45) 

 

Reafirmando o posicionamento de Júnior, temos o trabalho de Lowenfeld (1947) que 

afirma: a criança vem ao mundo com o propósito de se expressar de várias maneiras, as 

quais proporcionam a ela um período de expressão e comunicação. As crianças são 

percebidas como sujeitos ativos em seus processos de criação, autoria, construção do 

conhecimento. 

Além das questões cognitivas, levando em conta a construção do conhecimento 

científico, devemos nos ater às questões psicológicas, Ferreira/Silva (2001) nos coloca que o 

uso impróprio das matrizes dos mimeógrafos pode gerar conflitos nas interpretações das 

imagens e deste modo compromete-se o desenvolvimento gráfico, estético, criador e fruidor 

do aluno. 

A criança é inserida na escola se apresentando essencialmente curiosa, criativa, 

imaginativa e inventiva, seu grafismo se encontra em pleno desenvolvimento, contudo no 

decorrer dos anos essa mesma criança se declara desprovida do espírito criador, apresentando 

uma possível baixa autoestima no que se refere à sua produção criativa. 

Algumas universidades, responsáveis pela formação inicial de professores de nossas 

redes, tem inserido disciplinas em seus cursos de pedagogia que objetivam desenvolver o 

olhar estético/poético, a sensibilidade e a compreensão do fazer artístico como algo 

sociocultural. 

Para Leite e Ostetto (2004) a disciplina em questão, que se encontra nos cursos de 

graduação em Pedagogia deve ser marcada não pelo ensino de técnicas – como era comum 

nos antigos cursos de formação de nível médio-, mas por experiências estéticas significativas 

para aquele em formação”, precisamos avançar em direção a uma formação para além da 

reprodução de técnicas. 

Para Barbosa (1978), ainda no século passado, já afirmava que o ensino de arte pode 

se dar através de Proposta Triangular, uma tríade que envolve três aspectos da construção e 

ressignificação do conhecimento em Artes: a leitura, a análise e a contextualização, não 

necessariamente nessa ordem.  

Conhecer a história e os contextos socioculturais da arte se apresentam mais eficazes 

na formação de professores do que simplesmente aprender técnicas de reprodução da arte. 
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Nas Ocs/MT – Linguagens, a leitura de imagem, ou ainda das linguagens não verbais, 

faz com que os estudantes compreendam os signos encontrados em diversos sistemas de 

representação como: “as imagens e símbolos, as placas, os gestos, os mapas, os gráficos, as 

tabelas, as fotografias e outros elementos que não se utilizam da escrita como forma de 

comunicação, mas interferem, igualmente, na produção de sentido” (OCs/MT – Linguagens 

2010). Atualmente a deficiência em leitura é a grande vilã na formação dos estudantes nas 

redes públicas de ensino.  

Nas necessidades formativas levantadas pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO, no Polo de Pontes e Lacerda e Cuiabá, 

ambos, municípios de Mato Grosso, aparecem em muitas unidades escolares a fragilidade no 

desenvolvimento da leitura. Contudo, a leitura ainda é entendida como codificação, 

decodificação do texto escrito, a escola, apesar de muitos estudos, ainda não conseguiu 

compreender e se apropriar da leitura em seu sentido mais amplo e significativo. 

Muito comumente escreve-se que a leitura se dá em todas as áreas do conhecimento e 

que essa leitura diz respeito também às especificidades de cada área e ou disciplina. NEVES e 

SCHÄFER (2006) apresentam uma resposta ao desafio de integração de tarefas na escola, de 

modo a relacionar os professores das diversas áreas e conteúdos.  

O fomento à leitura e à escrita deve constituir objetivo coletivo a todos os profissionais 

da escola, é claro que procedimentos específicos para cada área, disciplina e função, 

objetivando bons resultados no sentido de superação das fragilidades citada acima. 

 

LEITURA/ESCRITA X ESTEREÓTIPO 

 

Em Artes, como parte da área de Linguagens, os objetos de estudo são o texto, o 

código e a leitura, sendo que na disciplina em questão, estes são abordados nas várias 

linguagens artísticas e culturais. O texto se apresenta como objeto da própria leitura que parte 

da apreciação, interpretação e compreensão de “diversos elementos pictóricos, corporais, 

tecnológicos, sonoros, plásticos, cênicos, os quais propiciam a comunicação universal entre 

as diferentes culturas” (OCs/MT – Linguagens).  

A leitura destes textos se dá em um “um processo de fruição, apreciação, 

decodificação, ressignificação dos códigos, ícones e símbolos” (OCs/MT – Linguagens). 

Nesse sentido os códigos são intrínsecos à leitura e ao texto, pois este se coloca com base na 

criação, fruição, desenvolvimento do gosto e contextualização artística/cultural possibilitando 
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a construção do eu de cada estudante, para que ele possa tornar-se produtor, fruidor e 

aprendiz.  

Para Lowenfeld (1947) as capacidades criadoras da criança precisam ser ampliadas 

através de estímulos por meio das seguintes estruturas: fase das garatujas; fase pré-

esquemática; fase esquemática; fase do realismo; existindo variação para estas fases de acordo 

com cada criança. 

Compreendendo Artes não como suporte ilustrador para as demais disciplinas, mas 

como componente curricular imprescindível também na alfabetização/letramento, precisa-se 

repensar as práticas pedagógicas nos I e II Ciclos do Ensino Fundamental, para que o 

estudante possa conceber a leitura em Artes como a recepção de informações que se efetivam 

como conhecimentos formais, pictóricas, topológicas, cênicas e tantas outras expressões 

artísticas e culturais quando trabalhadas de maneira significativa, sem que haja a influência 

negativa dos estereótipos encontrados nas aulas de Artes. 

As atividades artísticas e culturais expressas de maneira autônoma e criativa fazem 

parte da construção do conhecimento infantil. Para Read: 

A palavra ―maturação‖ talvez seja a melhor para nos referirmos às 

mudanças mentais e físicas resultantes do crescimento orgânico; mas, 

além de qualquer comportamento que possa ser devido a instintos 

herdados, a criança ―aprende pela experiência‖. Essa frase inocente, 

contudo, esconde a infinita complexidade do processo. (2001, p.58). 

 

 Essa complexidade envolve fenômenos motores e experiências sensoriais que 

constroem o sujeito, numa multiplicidade de fenômenos que a organiza gradativamente em um 

padrão inteligível. Coordenando essa construção, a criança aprende a fazer seus movimentos 

corresponderem a sua vontade. Assim adquire a habilidade de controlar suas ações frente à 

sociedade. 

Ferraz e Fusari tratam do papel do professor em uma pedagogia realista e progressiva, 

questionando o que é ser professor de arte, segundo as autoras este deve aproximar os alunos 

do legado cultural e artístico da humanidade, para que possam apropriar-se dos saberes 

culturais em diversas manifestações e, para que isso se efetive, faz-se necessário apoderar-se 

de conhecimentos  sobre o saber estético e artístico. É direito dos estudantes ter educadores 

que compreendam a relação da arte com a vida pessoal, regional, nacional e internacional 

(Ferraz e Fusari, 1991). Afirmam ainda que o professor é o responsável pela construção 
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satisfatória desse processo transformador, quando contribuem na melhoria da sensibilidade e 

saberes práticos e teóricos em arte. 

Se tantos autores apresentam a importância do ensino da arte em sua forma mais fiel, 

ou seja, seguindo a proposta de compreensão, leitura e produção artística e cultural partindo 

da criatividade para a constituição do sujeito, contrapondo as formas estereotipadas 

encontradas nos ambientes escolares, surge uma lacuna ao relacionar-se arte-educação e 

estereótipo. As dúvidas que aqui surgiram nos levam a questionar os motivos dessa prática 

ainda existir. 

 

METODOLOGIA  

 

Além da fundamentação teórica, da prática docente como professora formadora de um 

Centro de Formação de Professores, a coleta de dados será a observação participante, no 

entanto também utilizei entrevistas, conversas informais e análise de imagens, fotografias de 

desenhos e atividades elaboradas por quatro professoras do I ciclo de formação humana e 

executadas por seus estudantes.  

Na sequência houve a organização dos dados, onde considerei a flexibilidade para 

decidir quais dados seriam apresentados neste texto. Optei pelo anonimato, assim não deixarei 

expresso aqui referência às escolas, professoras, e principalmente estudantes. As professoras 

serão chamas aqui de: Professora 1, Professora 2, Professora 3 e Professora 4. 

Em campo foram produzidas fotografias para serem usados como fontes de 

informação. A análise dos dados foi simultânea, com o propósito de obter respostas às 

questões que surgem na busca da compreensão do modo de vida das pessoas, na sua própria 

perspectiva. 

   

SUPERAR PARADÍGMAS É PRECISO 

 

Nas entrevistas foram levantados alguns dados que não condizem com a maioria dos 

desenhos dos estudantes. Ainda que as docentes tenham uma certa noção sobre as concepções 

da disciplina de Artes isso não vai ao encontro de boa parte das atividades apresentadas no 

momento da entrevista. Seguem abaixo o resultado parcial das entrevistas. 
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 Para a Professora 1 que é pedagoga e especialista em psicopedagogia, que ministra 

aula para duas turmas de 1º ano do I Ciclo, a arte tem importância fundamental na 

unidocência. Informou que a maioria dos estudantes que desenham com mais detalhes leem 

melhor, buscam novas leituras. Disse também que na turma do matutino, de uma escola da 

rede municipal, quando existe professor especifico para a disciplina de Arte nos anos iniciais, 

ela percebe uma grande lacuna entre sua própria ação pedagógica e com os trabalhos 

propostos pela arte-educadora de sua turma.  

 A Professora 2 possui a mesma formação da Professora 1, e na rede estadual atende o 

2º ano do I Ciclo. Questionada sobre o conceito de arte, esta disse que arte é construção de 

conhecimento, no qual a criança desenvolve com mais habilidade, mais capacidade. As 

crianças adoram desenho, né? Então, para elas o desenho é fundamental.  

 Professora 3, pedagoga e especialista em Didática e formação de professores, disse 

que percebe a inserção da cultura dos estudantes em seus trabalhos artístico, especialmente 

falando de Cuiabá. Completou ainda que a disciplina de Artes é importante porque favorece a 

interação dos estudantes, é um momento de expressão individual e coletiva. 

  Professora 4, possui a mesma formação das professoras 1 e 2, sua turma na rede 

estadual é o 3º ano do I Ciclo. Para ela arte é imaginar, fantasiar, sonhar e objetivo da 

disciplina é ajudar a desenvolver a criatividade, por isso fundamental trabalhar desde os anos 

iniciais. 

 Diante das falas das professoras resolvi não debater entre o que foi dito e as atividades 

apresentadas no momento das entrevistas. Pouco ou quase nada fazia conexão fala/produção 

dos estudantes. Logo no início das entrevistas fui avisada que os trabalhos mais significativos 

já haviam sido entregues aos seus donos, portanto compreendi que não haveria parâmetro real 

para comparação fala/produção. 

 Ainda que todas as professoras acima citadas tenham se mostrado docentes 

empenhadas com a qualidade do ensino de artes nas escolas, boa parte das atividades ainda se 

apresentam impregnadas de estereótipos como mostrado nas figuras abaixo: 
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Figura 04: Atividade para 

colorir no caderno 
Figura 05: Atividade de Páscoa 

para colorir   Figura 06: Atividade de abertura do caderno 

  
 

 

Diante destes desenhos e tantos outros produzidos pelos estudantes das 4 professoras, 

notamos que as bases para o planejamento da disciplina precisaria ser ressignficado. Nenhuma 

das entrevistadas disseram partir da proposta triangular de Barbosa (1978), ainda que a 

Professora 1 tenha citado a relação da produção artística do estudando com sua leitura, não foi 

citada a leitura de imagens, por exemplo. Os estudantes não têm contado com grandes artistas 

da pintura, da dança e das artes cênicas. Fica claro também que nas aulas de Artes a 

prioridade são os desenhos, e na maioria das vezes são apenas ilustrações de textos escritos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Anteriormente temos a realidade do trabalho de algumas professoras do I Ciclo de 

Formação Humana. Após uma análise inicial do trabalho dessas professoras sobre a 

importância do ensino de artes, o porquê de os professores dos I e II Ciclos se utilizarem de 

formas estereotipadas em atividades ―artìsticas‖. Ainda questionar o que leva os estudantes a 

reproduzirem essas formas, como se dá a formação desses professores para ministrarem a 

disciplina de Artes e qual o papel da formação continuada nessa ressignificação do 

conhecimento em Artes, fica claro que são muitos os questionamentos que esta pesquisa 

apresenta, apontando pressupostos de uma nova forma de se pensar formação em arte. 

A interlocução entre a classe artística e as instituições de ensino, sendo elas da 

educação básica à educação superior, seguem vertentes distintas e contraditórias. Ao passo 

que a produção de arte se fundamenta na transgressão, na inovação, as instituições 

educacionais pautam na normatização. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 430 

Assim, faz-se necessária a reflexão sobre a prática do ensino da arte no I e II Ciclo de 

Formação Humana, a fim de investigar quais são as bases que fundamentam a formação 

inicial para o corpo docente no que diz respeito ao ensino da arte, bem como promover um 

estudo empírico sobre o estereótipo e a manifestação cultural nas unidades escolares, sua 

inter-relação e permanência no processo ensino/aprendizagem em Artes. 
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FUNDAÇÃO 

 
Karla Bernardelli

118
 

Carlos Edinei de Oliveira
119

 

 

RESUMO  

A formação dos espaços urbanos se baseia em elementos que serão encontrados através do 

estudo da sociedade que o edificou e das transformações naturais, sociais e econômicas 

ocorridas durante a formação de um ambiente urbano. Com o passar dos anos, determinados 

acontecimentos modificam a sociedade e influenciam na construção do centro urbano. Para 

entender o desenvolvimento de sociedades históricas, temos o cuidado de compreender as 

características temporais, um exemplo são as atitudes ou costumes de pessoas com suas 

diferenciações espaciais e socioculturais e como isso incitará as mudanças no espaço urbano. 

Vila Bela da Santíssima Trindade é uma cidade que foi fundada em 1752, com fins político-

administrativos, mas sendo a cidade um organismo vivo, esta cidade consequentemente 

também mudará e se adaptará ao meio e ao tempo. O que importa é de que forma isso 

acontece e como as técnicas construtivas e materiais serão trocados ou melhorados, buscando 

atender melhor as necessidades da tal sociedade. O centro urbano de Vila Bela da Santíssima 

Trindade passou por várias mudanças com o intuito de resolver os problemas existentes nas 

condições de vida de seus habitantes desde sua fundação.  Este estudo tem o objetivo de 

analisar as mudanças ocorridas no traçado urbano desta cidade seiscentista. 

Palavras-chave: Urbanismo. História. Vila Bela da Santíssima Trindade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a colonização da América Portuguesa iniciaram-se os processos de fundação 

de centros urbanos no território brasileiro, alguns tendo objetivos específicos para a escolha 

de sua localização. Entre esses objetivos estava a limitação de domínio territorial. De acordo 

com essa trajetória, o tema de pesquisa é o traçado urbano na cidade de Vila Bela da 

Santíssima Trindade – MT, apresentando não só as técnicas urbanísticas, suas singularidades 

e as motivações para a fundação da cidade, mas discorrendo inclusive a influência dos 

acontecimentos históricos para a transformação da cidade e seu traçado urbano e também 

sobre os problemas que surgiram devido ao seu crescimento, como ou se foram sanados, e 

sobre o desenvolvimento da própria cidade e do traçado urbano. Assim, neste estudo busca-se 

analisar as transformações urbanísticas desta cidade até o ano de 2012. 

A história de um ser humano define quem ele foi, é, e poderá ser. Visando tal 

teoria, pode-se aplicar o mesmo paradoxo ao estudo da arquitetura e do urbanismo.  

Inicialmente a arquitetura era rudimentar, com o desenvolvimento humano e a aprendizagem 

sobre o mundo que o cerca, atualmente têm-se edificações e feitos extraordinários. Seja em 

novos materiais ou técnicas, o aprimoramento só existiu baseado nos erros ou acertos do 

passado. E consequentemente o que se sabe hoje é a base para as técnicas e materiais futuros. 

Fazendo-nos refletir que progredir é sempre interessante, mas não podemos perder os valores 

do pretérito, durante a jornada. 

Assim, estudar a cidade histórica de Vila Bela, analisando sua formação, nos trará 

base para conhecer essa região, tentando valorizá-la. Mas, não se pode esquecer ou abandonar 

o valor da história dessa cidade, inerente não só para o Estado de Mato Grosso bem como 

para o Brasil. Busca-se então analisar a história do urbanismo nesta região, pois ao preservá-la 

e transmiti-la às gerações futuras, os ensinará quem foram e são, e abrirá seus horizontes para 

o que poderão ser. 

Poucas obras arquitetônicas resistiram às forças da natureza, ao tempo e ao descaso 

da sociedade. Uma das obras sobreviventes e o ―cartão postal‖ local são as ruìnas da Igreja 

Matriz (fig. 01), grande patrimônio histórico da cidade e tombado
120

 pelo IPHAN
121

. Ela se 
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tornou símbolo da cidade da época colonial, quando se descobriram riquezas minerais na 

região do Rio Guaporé.  

 

Figura 01 - Ruínas da Igreja Matriz 

  
FONTE: Arquivo Particular da Autora 

2  A HISTÓRIA DA “BRASÍLIA” COLONIAL 

 

Segundo Canavarros (2004), em 29 de Janeiro 1748, dois anos após o início das 

negociações do Tratado de Madrid
122

, o Conselho Ultramarino de Lisboa deu um histórico 

parecer ao Rei onde sugeriam extinguir a Capitania de São Paulo, e seu Capitão General seria 

transferido para os distritos de Goiás ou Cuiabá, devido as diversas povoações que existiam 

em Goiás e a necessidade de confinar espanhóis do outro lado da fronteira em Mato Grosso. 

Outra sugestão, e mais importante para esse estudo, é que o Governador de Mato Grosso e 

Cuiabá fixasse a maior parte de sua residência na região do Mato Grosso e que escolhesse o 

melhor local para a criação da Nova Vila que o Rei havia ordenado, fazendo de Mato Grosso 

o antemural da colônia.  

A fim de administrar de perto a região de Mato Grosso, a rainha D. Maria Ana 

d‘Áustria, nomeou D. Antonio Rolim de Moura Tavares, como Governador de Mato Grosso, 

segundo Canova (2008), e envia a ele a carta-régia de 32 capítulos, conhecida como 
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―Instruções dadas pela Rainha ao Governador da Capitania de Mato Grosso D. Antonio Rolim 

de Moura em 19 de Janeiro de 1749‖
123

. Um dos assuntos deste documento era a divisão da 

Capitania de Mato Grosso em dois distritos (de Cuiabá e do Mato Grosso), ordena que se 

instalasse a sede da Capitania de Mato Grosso no Vale do Guaporé, para melhor vigiar os 

espanhóis. Além dos benefícios jurídicos e isenções fiscais para atrair colonos, a Rainha 

recomendava ainda: ―tereis o cuidado de mandar traçar as ruas direitas e largas, o mais que 

vos parecer conveniente, para que a mesma villa desde seo principio se estabeleça em boa 

direção‖, na criação da vila que futuramente seria Vila Bela da Santíssima Trindade. 

2.2 FUNDAÇÃO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Segundo Amado e Anzai (2006), em Janeiro de 1751 chega a Cuiabá D. Antonio 

Rolim de Moura, com a sua comitiva. Permaneceram ali tanto para se interarem da situação 

administrativa da capitania como para se recuperarem dos problemas e doenças acometidas 

durante a viagem até as minas do Cuiabá, donde partiram em junho do mesmo ano. Quando 

chegam à região do Guaporé, com seus escravos e parte de sua comitiva, após cinco dias de 

difícil navegação chegam ao local onde se encontra agora instalada a vila. Deixaram grande 

parte da comitiva ali e seguem viagem às propriedades vizinhas e ao arraial de São Francisco 

Xavier para comunicar aos residentes à chegada das autoridades à região de Mato Grosso e 

Cuiabá. E após empossar algumas autoridades em São Francisco Xavier no fim do dito ano, 

retorna a Pouso Alegre e se iniciam os trabalhos de povoamento. Entretanto, Rolim de Moura 

esperou até 19 de março de 1752, Vila Bela, convocando autoridades, homens bons e povo 

para levantarem o pelourinho e registrarem a cerimônia em ata.  

Segundo Ribeiro (2011) no livro ―A Construção da cidade portuguesa na América‖, 

todas as fundações de aldeias, vilas ou cidades seguiram o mesmo ritual: 

O ouvidor convocava, por editais, os habitantes da povoação e de vilas 

vizinhas para, no dia exato, das sete para as oito horas da manhã, estar à 

frente das casas de sua aposentadoria para o acompanharem no ato. Todos se 

encaminhavam ao lugar e sítio limpo, medido, demarcado para terreno da 

praça, com as ruas já traçadas, e preparado com arcos e enfeites festivos, 

onde o ouvidor levantava o pelourinho e aclamava a vila, com o chapéu na 

mão, dizendo, em voz alta e inteligível: “Real-Real-Real, esta nova Vila Viçosa 

pelo nosso Augusto e Fidelíssimo Monarcha D. José o primeiro, Rei de 

Portugal”, repetindo a frase por três vezes, ao “que immediatamente se 
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seguirão com grande jubilo, alegria e applauzo de todos muitos e repetidos 

vivas com outras varias demonstrações de gosto e ao som de varios 

instrumentos festivos que para o mesmo applauzo tinha convocado”. 

Seguiam-se um Te Deum Laudamus, com ladainhas e música, e missa. De cada 

um dos atos se fazia registro. 

Desta forma, Vila Bela nasce sob a visão da filosofia portuguesa do planejamento e 

edificações urbanas do século XVIII, onde o uso racional do espaço representa uma postura 

política, que conforme ordenado fazia da vila o antemural do Brasil. Todos os elementos 

urbanos como a praça, a malha ortogonal, o uso racional do perímetro urbano, as edificações 

públicas em espaços estratégicos eram o exemplo típico desse urbanismo colonial. Projetada 

em Lisboa e edificada na Capitânia de Mato Grosso, adquire-se uma ideia de como era a Vila-

Capital através do desenho de João Severiano
124

 (Fig. 2). Neste desenho têm-se a praça como 

ponto principal. Já a praça secundária, ao norte, separa o Palácio dos Capitães Generais da 

praça principal onde se encontra a Igreja Matriz, e atrás desta, estava o cemitério. Em seguida, 

encontravam-se os armazéns que eram separados por ruas, enquanto ao sul ficava o quartel, à 

leste ficava um oratório e a oeste estava a Casa da Câmara e cadeia. As igrejas do Carmo e 

Santo Antonio localizam-se na rua que seguia para o porto da vila. A Casa de Fundição e a 

Intendência do Ouro foram construídas na rua que passava em frente ao Palácio dos Capitães 

Generais. 

Figura 2 - Planta da fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, 1886. 

 
Fonte: João Severiano da Fonseca. Viagem ao Redor do Brasil. Volume 2, 1880. p 107. In: SILVA. João Bosco. 

Vila Bela à época de Luis Albuquerque. 2007. 
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Segundo a ilustração, Vila Bela foi projetada com funcionalidade, daí as ruas largas 

e retas. Mas havia uma preocupação também com as residências, estas além de manter o 

decoro harmônico com a funcionalidade da Vila-capital também seriam edificadas com 

resistência e durabilidade, ainda por informações de Severiano da Fonseca. Mas nota-se 

ainda nesta ilustração, que apesar de todo o cuidado em se delinear o traçado urbano, as 

construções situam-se muito próximas ao rio, situação que resultava em dissabores 

epidêmicos aos moradores locais, seja no período de vazantes, seja no período de cheias. 

D. Rolim de Moura, ali permanece até 1765 quando chega João Pedro da Câmara 

para substituí-lo e ali residindo por três anos. O 3º Capitão General é Luiz Pinto de Souza 

Coutinho que administra a capitania de Mato Grosso e Cuiabá entre os anos de 1769 a 1772. 

O 4º Capitão General de Mato Grosso e Cuiabá foi Luis de Albuquerque de Melo Pereira e 

Cáceres, administrador da capitania de 1773 à 1788, que além de estabelecer uma forte 

política de fronteira, pôs em prática um plano de reforma do espaço urbano de Vila Bela, que 

buscava não só diminuir a insalubridade da Vila-Capital, mas também atrair mais pessoas 

para o Vale do Guaporé, já que as isenções e privilégios existentes desde a fundação de Vila 

Bela não eram mais atrativos suficientes. E devido ao alagamento de grande parte da cidade, 

causado pelas constantes enchentes, Luis de Albuquerque intencionou reestabelecer o 

perímetro urbano da Vila-Capital afastando as construções da orla do rio Guaporé. 

Figura 3 - Planta de Vila Bela da Santíssima Trindade, 1773. 
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Fonte: Nestor Goulart Reis. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colônia. EDUSP. São Paulo. p. 259. 2000. 

 

Segundo João Bosco Silva (2005) em sua obra ―Vila Bela à época de Luis 

Albuquerque‖, sobre a proposta de Luis Albuquerque para as mudanças no traçado urbano 

de Vila Bela em 1773, destaca que: 

Conforme o desenho apresentado (Fig. 3), as novas edificações deveriam 

estar para o nascente e o mais longe possível do rio Guaporé para evitar os 

antigos problemas das inundações. Isso fica esclarecido na própria cartela 

colorida colocada à esquerda da planta ao especificar que a cor amarela 

indica as antigas ruas e casas subsistentes. A cor encarnada mostra o novo 

projeto e figura das ruas em que só se poderá conceder terreno para se 

construírem edifícios. A delineação pontuada de encarnado mostra os 

limites de terreno até onde somente poderá edificar-se pela ocidental ainda 

que será conveniente dissuadir os que tiverem somente pensamento pelos 

reconhecidos inconvenientes. 

Levando-se em conta que os ―reconhecidos‖ inconvenientes destacados na 

inscrição, estão relacionados com as enchentes e vazantes do rio que corta a 

vila; nota-se nos detalhes a preocupação de Pereira e Cáceres com a 

salubridade desse núcleo urbano. Observa-se na planta que os terrenos para 

as novas edificações seguem um padrão de tamanho, destacado em 

vermelho. 

De acordo com esta planta e como recomendação do Capitão-General era 

preciso que as novas construções seguissem em direção ao ocidente da vila, 

buscando assim evitar os inconvenientes provocados pelo rio Guaporé. 

Luis Albuquerque não cria um padrão diferente do já existente na Vila-Capital. 

Observa-se nos detalhes da planta de 1773 que no lado oeste, onde ergueriam as novas 

construções, as ruas se mantiveram retas, mas não se vê nenhuma alusão de  que os 
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edifícios públicos existentes na parte que era alagada da vila fossem movidos para outra 

localização.  

Figura 4 – Plano Urbanístico de Vila Bela as Santíssima Trindade, 1775. 

 
Fonte: Nestor Goulart Reis. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colônia, EDUSP. São Paulo. 2000: p. 259. 

A seta em cor amarela aponta a rua aberta com o plano de 1775, a de cor verde a rua dos Mercadores, a de cor 

azul a rua do Fogo. 

No plano de 1775 nota-se que a área em amarelo era a área já edificada, e o 

tracejado também com amarelo eram sítios ainda por ser ocupado para edificações de 

residências. Percebe-se a preocupação com os tamanhos regulares dos espaços destinados a 

edificações e mais uma vez as ruas e travessas retas. Comparando as duas propostas, fica clara 

a divergência de objetivos. Na planta de 1773, as construções são mais distantes do rio 

Guaporé, enquanto a planta de 1775 prioriza a abertura da nova rua que serviria de acesso 

principal da vila, indo em direção oposta ao rio.  

A planta disponível sobre Vila Bela em 1789 (Fig. 5), ano em que Luis de 

Albuquerque deixa a cidade, apresenta uma vila totalmente dividida em quadras, com vias 

milimetricamente retas, mostrando certa igualdade urbana. A praça ainda é a referência para a 
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organização da malha ortogonal fechada urbana
125

, dos ambientes e das edificações privadas 

ou públicas.  Apresentava o potencial para ser a vila perfeita, o  local ideal para se morar e 

viver, projetada em cada detalhe, mas isso não era condizente com a realidade. A falta de 

atenção com a saúde pública, como limpeza das margens do rio e cuidar dos pântanos, fez 

do importante rio Guaporé um enorme problema, talvez o principal problema, daquele 

espaço urbano, fazendo o dia-a-dia da população de Vila Bela uma verdadeira confusão. 

Figura 5 – Planta de Vila Bela as Santíssima Trindade, 

1789.  

Fonte: Nestor Goulart Reis. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial, 2000. p. 260. Autor desconhecido 

 

Entender Vila Bela, na totalidade de Vila-Capital, indubitavelmente, é analisar a 

história de uma vila fronteiriça que serviu de defesa da capitania de Mato Grosso e, 

também de todo Brasil-Colônia, numa época que as disputas territoriais entre Espanha e 

Portugal eram constantes. Vila Bela foi erguida em um ponto estratégico, mesmo sendo 

inundável, com intenção de evitar as incursões espanholas em um momento em que os 

tratados limítrofes ainda eram indefinidos. E com suas propostas urbanísticas, Luis de 

Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, tentou mudar a realidade local. Entretanto, mesmo 

                                                           
 
 
 
125

 Traçado geométrico regular, com ruas retilíneas, paralelas e perpendiculares, formando entre elas ângulos 

retos (90º). Semelhante a um ―tabuleiro de xadrez‖. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 441 

todo seu esforço aplicado durante seu governo foi pouco, pois a vila manteve sua antiga e 

conhecida alcunha de ―doentia‖. Ele estabeleceu que as novas edificações fossem erguidas 

distantes do rio Guaporé, abriu novas ruas, buscando melhorias do ambiente urbano de 

Vila Bela, ainda assim esta continuou sofrendo com a insalubridade. 

3  RECUPERANDO A HISTÓRIA: PROJETO FRONTEIRA OCIDENTAL 

O Projeto ―Fronteira Ocidental: Arqueologia e História de Vila Bela da Santìssima 

Trindade‖ foi desenvolvido de 2001 a 2005 com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do 

Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Cultura. Segundo dados 

encontrados nos relatórios finais deste projeto, observa-se que foi realizado um grande 

cadastro e a recuperação do patrimônio histórico, arqueológico e cultural da cidade de Vila 

Bela.  

Como dito anteriormente, Vila Bela prosperou com a exploração do ouro que foi o 

maior contribuinte para o desenvolvimento do interior da colônia nos séculos XVII e XVIII. 

No início do século XIX, o local foi gradativamente abandonado, até a transferência oficial da 

capital para Cuiabá em 1835. A cidade passou a ser reocupada por remanescentes de 

quilombos que permanecem por várias gerações. Assim, além de ser um importante marco na 

delimitação da fronteira brasileira, o município ainda guarda um sem-número de artefatos e 

componentes imateriais de uma sociedade histórica e multifacetada composta por índios, 

colonizadores portugueses e escravos africanos. 

O crescimento descontrolado e desordenado tanto urbano quanto agropecuário na 

fronteira oeste de Mato Grosso colocam em perigo o patrimônio histórico local, encontrado 

por toda a cidade. Neste fluxo o Projeto Fronteira Ocidental teve como objetivo proteger, 

reabilitar e promover essas ruínas, mas com a preocupação de agregrar a população local para 

que se desenvolvam táticas de aproveitamento cultural e turístico de seu patrimônio histórico, 

utilizando tal fato para a implementação e promoção do turismo responsável na região. 

Durante o tempo do projeto foram identificados mais de 100 sítios arqueológicos e 

históricos distribuídos entre diversas civilizações como aldeias indígenas, as primeiras 

povoações mineiras, quilombos, vilarejos levantados e posteriormente abandonados do 

período colonial, além de postos e destacamentos militares. Os resultados destas pesquisas 

têm sido base para a criação de estratégias de revitalização, preservação e promoção do 

patrimônio cultural. O projeto possibilitou várias atividades educativas na região para 

sensibilizar a população em geral, principalmente os jovens, ensinando-os a zelarem por um 
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rico patrimônio material e imaterial que os pertence, além de gerar um grande acervo 

arqueológico que agora está em exposição no Museu ―Joaquim Marcelo Profeta da Cruz‖; e 

também teve como produto um jogo interativo que virtualmente reconstrói a ―antiga‖ Vila 

Bela. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos dias atuais, a modernização acontece numa progressão geométrica
126

 e pelo 

caminho vão se perdendo pequenos detalhes e costumes que formam a identidade pessoal ou 

comunitária. A retomada desses valores ou experiências, o retorno no caminho em busca do 

conhecimento do passado é uma experiência enriquecedora e deve ser compartilhada.  O 

moderno é frio, prático, distante e individual. Nesta incursão ao passado, encontrou-se uma 

realidade calorosa, uma vida em comunidade, que compartilha não só as belezas como as 

agruras. Não é possível nem ambicionado retornar a realidade seiscentista, mas em alguns 

casos, adiar ou reter temporariamente a modernidade e retomar humanidade. Estudar e 

analisar a realidade e as realizações sobrevindas da capacidade de um ser humano em um 

momento de baixa tecnologia é uma forma de conhecer sua própria capacidade do que se é 

apto quando melhora. 

Neste estudo, intitulado Vila Bela Da Santíssima Trindade: um estudo do traçado 

urbano – de 1752 à 2012, onde o objetivo foi estudar como os motivos de fundação da 

cidade influenciaram em seu desenho e seu desenvolvimento, com o redimensionamento do 

perímetro urbano e as causas da preocupação de seus governantes com a melhoria de vida da 

vila. 

Segundo analisado anteriormente, dentre as estratégias utilizadas pelos 

administradores buscando fazer da Vila-capital menos insalubre, está o afastamento das novas 

construções dos arredores do rio Guaporé, devido aos alagamentos e epidemias provocadas 

por ele. Mas, infelizmente a locação foi muito próxima ao rio e não se conseguiu que a vila se 
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tornasse menos insalubre, ocasionando epidemias sazonais. Mesmo posteriormente só 

autorizando edificações mais distante das áreas alagadiças, os problemas não foram sanados 

devido a ausência de políticas de higiene e saúde pública. Por consequência, tornou-se difícil 

que pessoas desejassem se fixar na região. 

Infelizmente o passar do tempo não auxiliou na melhoria de vida local. Por ser 

uma localidade de difícil acesso, quando oficialmente a capital foi transferida para Cuiabá, a 

cidade foi abandonada pela maioria da população e ali passaram a residir os escravos que 

estavam refugiados nos quilombos da região. 

Hoje é uma cidade pequena que mantém suas raízes culturais negras. Com um 

imenso patrimônio material ainda a ser descoberto. Neste sentido foi realizado o Projeto 

Fronteira Ocidental com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de Mato 

Grosso. E este projeto catalogou e registrou aproximadamente 100 sítios arqueológicos e 

resultou em um acervo arqueológico com itens de negros, colonizadores e índios, e parte 

deste acervo se encontra exposto permanentemente no Museu Histórico e Arqueológico 

―José Marcelo Profeta da Cruz‖. 

É importante que mais projetos como este sejam realizados, e igualmente 

importante que a história seja valorizada, pois um futuro só existirá, caso não seja esquecido 

o passado. 
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GT 4: Educação Escolar e Relações Étnico-raciais 

 

Este GT objetiva socializar pesquisas e estudos relacionados à discussão sobre relações 

raciais na escola, sobre populações quilombolas e os seus desafios para a educação escolar e 

formação de professores. 

 

Coordenadores: 

Isaias Munis – UNEMAT 

Luciana Magalhães - Ponto de Cultura Barra do Bugres 
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Resumo: 

Este artigo tem por finalidade refletir a Alteridade do Cinema Negro como componente 

estrutural na Pedagogia Contemporânea, que se percebe na perspectiva do autor Celso Luiz 

Prudente. Nessa linha de pensamento sugere uma forma singular de olhar o Cinema Negro 

como um elemento identitário; visando o resgate da autoestima da criança afrodescendente 

desde as séries inicias da educação básica. Comportamento fundamental à formação da 

consciência de cidadania, no âmbito do pertencimento. Essa abordagem considera que tais 

elementos constituem um fator didático na dinâmica da aprendizagem. Visto que, a 

construção subjetiva nesse processo passa pela sensibilização de se colocar com sentimento 

de pertença ao que se está aprendendo. Dessa forma, é possível, que no movimento de 

contextualização essa criança visualize no Cinema Negro um referencial de natureza 

pedagógica, determinante para a visibilidade do negro no processo de descolonização na qual 

possibilitará uma consciência de direitos e ao mesmo tempo afirmação da imagem positiva do 

negro em favor da contemporaneidade. Através dos estudos e contribuições de Prudente no 

Cinema Negro, este artigo pretende refletir a fomentação de procedimentos pedagógicos que 

fortaleçam a busca de novos elementos reflexivos acerca dos processos educativos, na medida 

em que possam contextualizar ao educando uma alteridade dinâmica, pedagógica e positiva 

das relações inter-raciais nos processos de aprendizagem das séries iniciais da educação 

básica.  

 

Palavras-chave: Alteridade, Cinema Negro e Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A reflexão apresentada neste artigo se dedica a um tema extremamente complexo e 

inovador no ponto de vista acadêmico e pedagógico: A Alteridade do Cinema Negro como 

componente estrutural na Pedagogia Contemporânea no Pensamento de Celso Luiz Prudente 

faz referencia à Comunicação Oral para será apresentada no VI Fórum de Educação e 

Diversidade Arte e cultura nos novos contextos Tecnológicos e Midiáticos da Universidade 

Estadual de Mato Grosso UNEMAT 2014. 

 Por ser este um evento que trata das relações étnicas raciais a proposta inicial busca 

contribuir de forma didática e pedagógica com educadores escolares das series 

iniciais,sobretudo na construção de instrumentos didáticos e metodológicos que desenvolvam 

no processo de contextualização das disciplinas ensinadas, a modificabilidade cognitiva 

estrutural não só da criança afro descendente, mas de forma global em um ambiente 

educativo. 

 Nessa perspectiva a alteridade estrutural do Cinema Negro como referencial de 

estruturas interativas, que se encontra no olhar do Cineasta Celso Luiz Prudente essa relação 

que se dá no campo da auto-imagem, positivada por estímulos operantes relacionadas ao 

tempo, espaço e validação efetivada, que implicarão no acontecimento do movimento inverso 

da imagem estrutural do ibero-afro-ameríndio na qual os aspectos exógenos (estimulação 

envolvimental, nível de estudos e diferenças culturais) interpõem na dinâmica de reaprender a 

olhar e dar significados incorporados a novos padrões e conceitos que geram sentimentos de 

igualdade humanitária, na linha do respeito à diversidade. 

 

Cinema Negro: Uma dimensão Pedagógica de descolonização 

 

O Cinema Negro surge na década de 70, imbuído de uma ideologia, que se pautou na 

luta de classes e trouxe o negro e as questões étnicos raciais para a visibilidade. Nascimento 

significando uma passagem que trouxe expressivamente mudanças através da arte, na qual se 

fazia ali uma ação pedagógica de descolonização, mediada na perspectiva da cinematografia 

de periferia alternativa que traz ao afro-brasileiro, geralmente, marginalizado na periferia essa 

consciência de direitos. 

Nos constantes estudos de Prudente sobre o Cinema Negro, o Cineasta sugere que o 

modo de produção social determina a seleção racial, privilegiando a expressão sócia racial 

mais próxima da possibilidade de semelhança com o modelo colonial (Prudente Passos e 
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Castilho 2011: 88). Considerando nossa colonização de natureza ibérica e que segundo 

Prudente os ibéricos, por sua vez, também foram colonizados pelos europeus. Sobre esse 

aspecto ressalta: 

―No perìodo medieval de Espanha e Portugal, os nórdicos tentavam impor aos demais ibéricos 

a idéia de que os príncipes tinham origem na sua cultura. Dessa maneira, tentava-se consolidar por 

meio da ideologia a supremacia européia.‖ (PRUDENTE PASSOS e CASTILHO 2011:89) 

Chama atenção, assim o autor, ao fato de que a colonização hispânica estava a serviço 

dos interesses da Revolução Industrial, dos ingleses. Os traços hegemônicos, anglo saxônico, 

portanto, imprimem uma força em prol dos traços que lhes indicam nuances similaridade 

fenotípica. 

No pensamento de Prudente, quanto mais distante destes traços hegemônico também 

mais marginalizado, no processo social, na medida em que a imagem é uma importante forma 

do pensamento. A imagem constitui-se em sistema, demonstrando-se na condição de 

informação. Segundo Prudente a construção da imagem positiva do afro-descendente, que se 

localiza na dimensão pedagógica do cinema negro, sendo uma expressão da questão de 

afirmação das minorias, é também configuração de luta pela construção da imagem de 

afirmação positiva da africanidade. É uma projeção das lutas de classes, portanto, tornando-se 

lutas de imagens como observa o autor. 

―É preciso notar que a luta de classe do tradicional modo de produção capitalista 

industrial mudou de figura com o advento da revolução tecnológica, que situa a informação, 

não mais a maquina, como centro. O modo de existência, que se encontram nos estágios mais 

avançados da inteligência e da vida artificial, as lutas de classes se dá em uma dinâmica 

imagética: de luta de imagem. No caso especifico do Brasil, este elemento se configura no 

espectro que vai do branco ao preto: um dégradé própria de uma sociedade miscigênica, 

embora marcada pelo preconceito que tem aviltado a imagem do diferente.‖ Prudente percebe 

na dimensão pedagógica do cinema negro afirmação, que se dá na ontologia das lutas de 

classe, na medida em que a construção da imagem positiva do afro descente é uma luta pela 

sua dignidade humana. Sendo assim é uma lição de alteridade, que se aprende por meio do 

cinema negro.  

 

A imagem como elemento identitário da criança afro brasileira 

 

Após a implementação da lei 10639/2003 o grande debate social no Brasil girou em 

torno da diversidade étnico-racial, principalmente no campo educacional.  
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De acordo com Cavalleiro (2006) esse acontecimento tem grande parte da 

contribuição do Movimento Negro que sempre viu na educação um instrumento 

importantíssimo para a promoção das demandas da população negra, combatendo as 

desigualdades sociais e raciais. 

Não se trata aqui de desenvolver estratégias antirracistas e sim promover uma 

reeducação nas séries iniciais, promovendo a afirmação da imagem positiva do afro-brasileiro 

com a contribuição da pedagogia contemporânea. Tendo em vista essa pedagogia, oferecer 

correntes teóricas que manifestam essa positivação da imagem, contemplando de forma 

pratica a incorporação de saberes, que levam o sujeito a buscar o protagonismo no movimento 

de aprender.  

Quando paramos para refletir e analisar a criança na difícil convivência das sociedades 

estratificadas, surge um questionamento: como se dá a presença da criança afro-brasileira nas 

salas de aulas, considerando as complexidades e as singularidades, que esse educando 

experimenta no processo de inserção no mundo que lhe é estranho?  

Os valores aí experimentados são estranhos a sua natureza humana, na medida em que 

seus valores são diferentes e no mais das vezes desconsiderado, por um processo de 

imposição da hegemonia euro-hetero-macho-autoritário, caracterizada na dominação do 

homem branco. Visto que o eurocentrismo faz o mundo a sua imagem e semelhança, no 

processo movimentado pela reificação do diferente/oprimido. Conforme se aprende em Marx 

no clássico A ideologia Alemã: ―A burguesia faz da sociedade sua imagem e semelhança.‖.  

O desafio principal dessa criança, talvez seja a tentativa de compreender o mundo de 

referencias vertical que, enquanto educando o faz por meio do seu universo de valores que lhe 

é possível; tendo em vista a polissemia da sua própria subjetividade. É provável que esse 

processo que se constata na demanda da natureza gregária da pessoa, no relacionamento com 

o outro partilhado nas complexidades existenciais implicadas, desta maneira, no difícil 

posicionamento diante das diversidades como desafio da convivência nas sociedades 

diferenciais.  

Nota-se que, a imagem da criança afro brasileira ainda se encontra projetada em um 

conjunto de contextos comportamentais, que lhe são estranhas, concorrendo, assim para uma 

possível fragmentação da sua identidade. A escola monocultural que se estabelece aí 

marginaliza a complexidade existencial dos universos culturais que fogem a sua referencia. 

Constata-se neste comportamento seletivo um formato de escolaridade eurocêntrica, 
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movimentada na lógica excludente, que desconsideram as emergências axiológicas, dadas na 

polissemia da dinâmica sociocultural da criança que tem sua humanidade negada.  

Percebemos, deste modo, a existência de uma inegável crise existencial que se dá no 

processo escolar, decorrente da ascensão axiológica, gerando a necessidade de construção da 

imagem de afirmação positiva do ibero-afro-ameríndio, dada pela exaustão do mecanismo de 

dominação racial que encontra resistência nos esforços em favor de relações horizontais, que 

contempla na luta em favor do respeito à diversidade.  

É provável que o resgate da identidade do ibero-afro-ameríndio, sobretudo o afro-

brasileiro se dará por meio da demanda da informação, enquanto elemento consubstancial da 

revolução tecnológica na qual o cinema como veículo de comunicação de massa e expressão 

de conhecimento da cibernética,possivelmente indicará para a construção da imagem positiva 

do negro, aviltada pelo estereótipo que caracteriza o semblante das forças subalternas diante 

da hegemonia do traço do homem branco, na política da ideologia de superioridade racial. 

 Em entrevista ao Programa ―Espelho‖ da TV Brasil, que pertence às Organizações 

Globo, apresentada pelo ator negro Lázaro Ramos, na condição de convidado especial, o 

cineasta Celso Luiz Prudente observa uma imagem, talvez, aviltada do afro-brasileiro 

percebida por conta da ausência do sentimento de pertença; dada pela tentativa de 

fragmentação dos traços de africanidade, articulada na política de estereótipo visando a 

ideologia de inferioridade do ibero-afro-ameríndio.   

―Aquele que não descobre a si mesmo e se vê como sendo o outro e quando 

encontra consigo, toma susto, e aí o espelho. O brasileiro quando olha no 

espelho ele toma um susto, porque ele não é aquilo da sua realidade da sua 

história, e à medida que resolvemos este complexo que não é só uma questão 

econômica, também cultural, existencial, nós estaremos a caminho desta 

construção de morar nesta construção que não é o nosso Brasil, mas é o 

Brasil da gente. Quando o Brasil não for só a nossa casa, mas o Brasil ser a 

nossa morada‖.  (PRUDENTE. Celso, 2009, Programa Espelho, Globo.com.) 

 

Em estudo recente, Prudente tem alertado sobre essa temática racial com razão, 

tendenciosa que possa parecer um fenômeno de inferiorização do afro-brasileiro. Essa criança 

ao entrar em sua iniciação escolar sofre de forma camuflada e invisível sinalizações de 

práticas racistas, na qual a discriminação é evidenciada em forma de brincadeiras, piadas e 

apelidos pejorativos sem nenhum tipo de questionamento a respeito desse comportamento, 

ninguém questiona e ninguém se posiciona. 

O próprio professor em sala de aula tem dificuldade em identificar essas práticas por 

serem elas vivenciadas de forma tão sutil e natural e que de acordo com Cavalleiro (2006) 

silenciar-se diante do problema não apaga magicamente as diferenças, e ao contrário, permite 
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que cada um construa a seu modo um entendimento estereotipado do outro que lhe é 

diferente. 

Considerando esse aspecto Prudente (2013:419) nos impele a pensar o Cinema 

Negro,enquanto elemento identitário, uma importante ferramenta para a pedagogia que nos 

processos de aprendizagem possibilitam a construção da imagem positiva da criança afro-

brasileira, que é vitimado estereótipo que os meios de comunicação de massas concorrem para 

colar nos traços de africanidade para atender a ideologia da superioridade racial própria do 

eurocentrismo, configurado no caucasiano. 

 Notadamente essa linha de raciocínio de Prudente nos leva a compreender porque 

temos um número expressivo de crianças afro-brasileiras que negam sua africanidade e o 

espírito de pertença à sua cor. Sobre essa temática Santana enfatiza: 

―A discriminação vivenciada cotidianamente compromete a socialização e 

interação tanto das crianças negras quanto das brancas, mas produz 

desigualdades para as crianças negras á medida que interfere nos seus 

processos de constituição de identidade, de socialização e de aprendizagem‖. 

(2006: 36)  
 

 Nesse caso podemos refletir e supor que a dimensão pedagógica do cinema negro 

propicia à criança nas séries iniciais suporte e força restauradora da imagem das minorias, 

indicando-a para relações de humanas, baseadas no respeito à diversidade e respeito à 

biodiversidade. 

 

A Relevância da Pedagogia Contemporânea na reestruturação da imagem positiva da 

criança afro-brasileira.  

Um dos aspectos fundamentais da contribuição da pedagogia contemporânea para uma 

possível reestruturação da imagem positiva da criança afro-brasileira são as propostas 

metodológicas que potencializam o aprendizado Inter e transdisciplinar em que as relações 

entre os sujeitos da aprendizagem passam pelo processo da mediação. Nesse caso o professor, 

é o próprio instrumento de reflexão em seus conflitos, emoções, resistências preferências e 

repulsas. (Garcia & Meier 2007 p.78). Entretanto, existem pontos da pedagogia 

contemporânea que divergem dessas metodologias, que consideramos importantes na inserção 

do Cinema Nego como dimensão pedagógica, por ainda não contemplarem uma crítica 

consistente à reprodução das desigualdades sociais e raciais. 

 De acordo com Duarte (2010) no final do século XX, os olhares sobre novas 

concepções pedagógicas resultaram em grandes debates. O Construtivismo de Piaget, o Sócio 
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Interacionismo de Vygotsky e a Mediação de Feuerstein são colocadas em destaque por 

apresentarem uma linha de pensamento que evidencia o professor dinâmico, ás competências, 

os projetos e a modificabilidade cognitiva através de estímulos operantes.   

Enfatizando as possíveis contribuições de cada uma, elas apresentam um mesmo 

movimento: a recusa do modelo de ―educação tradicional‖. Essas concepções pedagógicas 

também são consideradas por alguns pensadores como pedagogia da negatividade, pois ela 

nega a forma clássica de educação escolar. Esse movimento de negação crítica em relação à 

escola, seus métodos, suas práticas e seus conteúdos clássicos não é um fenômeno exclusivo 

da contemporaneidade. Ela é um movimento resultante da escola nova. 

 Com o movimento da escola nova do início do século passado na qual se tentou 

colocar em prática as idéias educacionais rousseaunianas, Foi possível, nesse contexto, 

ampliar esse debate e readaptar às praticas modernas. Essas junções das pedagogias atuais, 

porém, estão inteiramente em sintonia com o universo ideológico contemporâneo. Mesmo 

somando mais de um século de existência essas pedagogias ainda defendem, contudo, uma 

visão de pós-modernidade, que atende ao neoliberalismo de forma que essa ideologia tem 

uma ação concentrada em que aparentam uma ausência de superação desse modelo capitalista 

na qual essas concepções pedagógicas acabam idealizando uma relação entre a educação e a 

sociedade. 

Existe um manifesto aparentemente tímido por parte de alguns pensadores da 

pedagogia contemporânea na qual se nota alguns momentos de crítica a certos aspectos da 

sociedade capitalista e as políticas neoliberais. Criticas essas que parecem estar ancoradas em 

uma ilusória falácia da superação desse modelo capitalista na inserção de novas perspectivas 

na educação; enfatizada pelas novas gerações que trabalharão em favor de mudanças no 

cenário social com novas formas de combater as implicações do consumismo em que se 

denota uma crise de referenciais, que o pensamento pedagógico contemporâneo se mostra 

impreciso, diante de critérios dessa demanda.  

Trabalhar a inserção da lei 10639/2003 na escola significa ressignificar o espaço 

escolar como o filósofo Agamben em Ruiz (2013), sabiamente nos ensina: ‗Estar na ordem 

sem se acomodar a ela‘. Essa frase de Agamben nos remete a uma reflexão pedagógica e 

didática em lidarmos com esse sistema excludente imposto em múltiplas dimensões a 

estarmos no sistema, convivermos dentro do sistema, sem sermos contaminados por ele. 

Aí está a grande dimensão pedagógica do Cinema Negro, proposta por Prudente com 

grande precisão de detalhes na qual a pedagogia da mediação trabalhará nas construções e 
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interações desta criança. Esse trabalho deverá ser enfatizado desde as séries iniciais 

enfatizando a imagem positiva do afro-brasileiro em uma perspectiva de aprendizagem no 

movimento visual (assistindo os filmes) e dialético ( análise reflexiva do filme) cuja criança 

será estimulada a identificar-se,  reconhecer-se pertencente a etnia e posicionar-se diante do 

sentimento de pertença.  

Esse movimento ocorrerá de acordo com Feuerstein em Meier e Garcia (2007:73) 

durante o processo de mediação em que o professor utilizará pré-requisitos do pensamento, da 

flexibilidade necessária para a adaptação e da base para o funcionamento operacional, ou seja, 

durante a intervenção dialética do professor a criança desenvolverá mecanismos de 

modificabilidade de transpor a visão identitário anterior para uma releitura em que Vygotsky 

(1989:64) chama de passagem do processo interpessoal transformado num processo 

intrapessoal. Para Vygotsky, após esse processo acontece a elevação do nível de interação na 

qual essa criança incorpora as idéias objetivas das aprendizagens mediadas.  

A teoria da modificabilidade de Feuerstein vem de encontro com a dimensão 

pedagógica do Cinema Negro no pensamento de Prudente, na medida em que o objetivo 

principal do autor é a construção da imagem positiva do afro-brasileiro. Essa transposição é 

possível, no movimento de aprendizagem através da teoria da modificabilidade. 

Considerando-se que Feuerstein explica em Meier & Garcia (2007: 89) que essa 

modificabilidade cognitiva estrutural corresponde a uma mudança geral das estruturas mentais 

e não apenas parcial ou local. Para melhor compreendermos Meier & Garcia citam a 

explicação desse processo por Goulart (2000). 

 

―Feuerstein mostra a necessidade de entender que um sujeito pode 

manifestar num determinado momento, reações que indiquem deficiências 

ou dificuldades que têm condições de ser superada, portanto a ênfase não 

deve ser colocada sobre o indivíduo, mas em sua ação, situada temporal e 

espacialmente. Nessa perspectiva, Feuerstein define modificabilidade 

cognitiva como um processo de rompimento com algo decorrente de um 

estado patológico, de uma seqüela daquilo que seu desenvolvimento mental 

representa em conseqüência dessa condição ou dessa doença‖. ( MEIER & 

GARCIA 2007: 89) 
 

No pensamento de Prudente (2013: 421) o rompimento estrutural na imagem negativa 

do afro-brasileiro acontece na medida em que esse estado patológico é restaurado pela 

dimensão pedagógica do Cinema Negro, que em sua alteridade impõe a capacidade que o ser 

humano possui em alterar através do movimento de aprendizagem o curso de direção do 

desenvolvimento na qual se crê na autonomia do sujeito. 
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Esse rompimento estrutural é possível realizar através de uma intervenção pedagógica, 

mediada pelo professor em uma atividade intencional de investimento emocional em que os 

estímulos operantes são fundamentais para que a criança faça a relação e realize o 

rompimento com o pensamento anterior; apropriando-se de uma nova forma de ver e positivar 

o que era negativo e assim ressignificar novos saberes e novas crenças na qual a imagem tem 

como fundamento uma relação de poder, na qual Prudente enfatiza: 

―A relação de poder na imposição da imagem, possivelmente sucumbe em 

um processo de nefasta dominação exploratória. Desta maneira, o Cinema 

Negro trará no seu seio, enquanto que sintaxe, traços de uma possível 

epistemologia negra, chamando atenção à infertilidade do saber ocidental, 

que se dá em razão de uma separação vista na verticalidade individual de 

poder‖. (PRUDENTE 2013: 421) 
 

O reflexo da relação de poder que a imagem traz em sua dimensão enquanto afirmação 

é que poderá trazer segundo Prudente ( 2013: 420)  o resgate da identidade cultural de jovens 

afro-brasileiros, que terá  sua autoestima, positivada  ao se identificar com heróis que não são 

estranhos á sua existência.  

A natureza literária e intencional dos filmes provocam reflexões sobre a visão do 

negro afro-brasileiro problematizando os conceitos de raça, etnia, igualdade, diferença, 

cultura e conhecimento. Ao ser mediado pelo professor a análises dos dados obtidos pelos 

filmes indicam essa intervenção pedagógica com as narrativas fílmicas e as discussões na qual 

possibilitam a esses alunos ampliar o conhecimento e repensar suas subjetividades, posturas 

pessoais e os preconceitos historicamente assumidos.  

Dessa forma, é possível apontar o cinema como um dos mais importantes meios de 

prática social existentes no contexto atual. Além de poder informar, instruir e moldar as 

capacidades críticas dos cidadãos, que tomam conhecimento de fatos e momentos cruciais de 

sua realidade e das demais, ele serve como uma excelente forma de escapismo e diversão. 

Ainda, no caso brasileiro, o cinema consegue retratar problemáticas nacionais e fazer com que 

as pessoas reflitam e discutam sobre elas. O artista com uma câmera na mão e uma grande 

idéia na cabeça pode até não mudar o mundo, mas certamente consegue ajudar a fazê-lo. 

Sem dúvidas, a grande contribuição da pedagogia contemporânea para a inserção da 

lei 10639/2003, nas séries iniciais é utilizar a natureza revolucionária das novas concepções 

pedagógicas enquanto uma ferramenta poderosa para romper com estruturas que negativam a 

imagem do afro-brasileiro; devolvendo a ele sua beleza, suas qualidades, sua dignidade de 

transitar livremente em estado de igualdade, superando esse estagio de solércia imposta pela 

educação eurocêntrica, que estabelece ligação do escravizado com inferioridade. Essa 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 455 

superação é possível quando a imagem negativa do negro for invalidada pela pratica da 

positivação potencializada na valorização da africanidade, por meio do Cinema Negro.  
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Resumo 

O artigo focaliza os fluxos de informação e conhecimento em torno da problemática racial. 

Apresentando assim, a discussão racial por meio do projeto escolar do Centro de Educação de Jovens 

e Adultos 6 de Agosto, do município de Pontes e Lacerda, no interior de Mato Grosso. Diante disso, 

acredita-se que a escola seja um dos espaços primordiais de circulação de informações, construção de 

conhecimento e de pertencimento que facilita, por exemplo, o enfretamento da problemática racial, 

sobretudo em relação as que estão inseridas ideologicamente na cultura brasileira. O artigo, desse 

modo, realça a experiência de intervenção social, cultural e pedagógica do CEJA 6 de Agosto, que 

procura trabalhar de forma corriqueira a cultura africana e afro-brasileira por meio de seu projeto 

escolar ―Felicidade não tem cor‖, que tem sua culminância na feira cultura, evento destinado ao dia da 

Consciência Negra. A metodologia utilizada foi própria da pesquisa qualitativa, sendo uma revisão 

bibliográfica, analise documental e acompanhamento da unidade escolar por um determinado tempo. 

A unidade escolar através de seu projeto aborda, dessa forma, abertamente a problemática racial, 

destacando aquilo que a cultura africana nos legou como herança e que também estão em nossos 

corpos, cabelos, nariz, ginga, alegria, etc. Entretanto, ao procurar reproduzir e valorizar a cultura 

africana, na realidade se está produzindo modos de vidas aqui distante do continente africano 

(geograficamente), mas presente simbolicamente, e que a colonização eurocêntrica, agora incrustada 

nas mentalidades e na forma de pensar da maioria das pessoas, insiste em apagar e diminuir. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A discussão em torno do racismo no Brasil é muito complexa, principalmente por se 

acreditar que não haveria problemas raciais por aqui mais profundos, se comparado, por 

exemplo, com os existentes na África do Sul ou nos Estados Unidos. Como consequência 

dessa crença, talvez, seja por isso que paire no imaginário dos brasileiros a ilusão, de forma 

geral, que no Brasil as ―raças‖ (este termo no sentido analítico, conforme pensa Guimarães 

(2002)), mantém uma interação harmoniosa, contatos sociais pacíficos e quase com a 

completa ausência de conflitos. Diferentemente do que se supõe de outros lugares do mundo 

em que o problema racial é aberto e fortemente declarado. Nesse sentido, Santos (1984) 

sugere que ―a ideia de que ‗aqui não temos desses problemas‘ está profundamente enraizada 

em nossas cabeças‖ (SANTOS, 1984, p. 42 [grifos do autor]). Assim, pelo que insinua o 

autor, para sustentar esta negação, foi inserido paulatinamente na mentalidade coletiva do 

brasileiro, no decorrer da história, o mito de que se vive no Brasil uma democracia racial 

(GUIMARÃES, 2008; HOFBAUER, 2011). No fundo esta concepção nada mais é do que 

uma artimanha, perpetrada consciente, ou até mesmo inconscientemente, pelas elites brancas 

para favorecer a manutenção do status quo, mantendo seus privilégios, interesses econômicos 

e posições socioculturais vantajosas. Estreitamente vinculado a esse mito da democracia 

racial, está à teoria e ideologia do branqueamento, que surgiu no final do século XIX e início 

do século XX (HOFBAUER, 2003; SCHWARCZ, 1993). Firmando-se assim, ideológica e 

politicamente, como fonte de desejo, expectativa e sonho das elites de embranquecer a nação 

e desembaraça-la de um problema muito incômodo, o negro recém-libertado.  

Como teoria, a ideologia do branqueamento nasceu na Europa do século XIX, a partir 

da imaginação de intelectuais tais como, do filósofo francês Ernest Renan (1823-1892), do 

psicólogo social e sociólogo francês Gustave Le Bon (1841-1931), e de Joseph Arthur de 

Gobineau, ou simplesmente Conde de Gobineau (1816-1882), que talvez fosse o mais 

influente entre eles. Esses intelectuais teorizavam acerca do conceito de raça (SCHWARCZ, 

1993), hierarquizando estas, e classificando-as em superior e inferior. Estas concepções logo 

se espalhariam pelo mundo. Essas teorias chegariam ao Brasil fazendo muitos adeptos.  

A ideologia do branqueamento (HOFBAUER, 2011), seria provavelmente, a mais 

forte característica do racismo à brasileira. Por mais que o tempo pareça ter deixado obsoleto 

às teorias racistas, inclusive a própria ideologia do branqueamento que teve grande aceitação 

de alguns intelectuais e cientistas brasileiros dos séculos XIX e XX (SCHWARCZ, 1993), tais 
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como: Silvio Romero, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues e também Oliveira Vianna 

(ARAÚJO, 2007). Ainda assim parece que ela continua a alimenta
131

 o desejo de 

branqueamento que está entre as atitudes de muitos brasileiros (como estar, por exemplo, o 

máximo do possível próximo da norma branca: assemelhando-se com o branco fisicamente e 

ter filhos com pele clara para serem visualizados de forma mais positiva socialmente, etc.).  

Sugerimos, desse modo, que não foi apagado esse ideário do branqueamento. Sendo que está 

expresso e representado, agora de modo mais influente e contagiante, nos meios de 

comunicação de massa, principalmente na programação da televisão brasileira, e que é 

irradiado pelos principais produtos audiovisuais incorporados à cultura nacional (ARAÚJO, 

2004), como as telenovelas, programas de auditório, telejornais, etc.  

Em relação às telenovelas brasileiras, (apesar de que não vamos aprofundar este ponto, 

pois não é o propósito deste artigo, mas vale apena destaca-la como um exemplo para o que 

iremos expor agora), pode-se notar que elas representam a marca atual do branqueamento, por 

meio de um discurso subliminar e estrategicamente elaborado para convencer as pessoas de 

que a morfologia leucodérmica (branca) (MOORE, 2007) é a que se aproxima da perfeição e 

da virtude. Essa estratégia em favor do branqueamento pode ser percebida já na organização e 

na escolha do elenco das telenovelas, principalmente por parte de seus produtores, e 

provavelmente por parte também de seus anunciantes que negam e desconsideram a cultura e 

a morfologia da população negra do Brasil. Suspeitamos que nessa dinâmica racista, há uma 

consequência muito danosa: a fragilização do sentimento de pertencimento e do 

reconhecimento da identidade negra. Com base nessas alegações nos ocorre uma hipótese: 

isso pode dificultar a formação da consciência de pertencimento racial daqueles que, por 

exemplo, são fãs, consumidores e telespectadores desses produtos audiovisuais que tem 

grande audiência e que faz parte do gosto popular.  

Diante disso, acredita-se que a escola seja um dos espaços primordiais de circulação 

de informações, construção de conhecimento e de pertencimento que facilite, por exemplo, o 

enfretamento da problemática racial brasileira, sobretudo as que estão inseridas 
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Percebe-se sua ressonância nas relações sociais contemporâneas, mesmo que de forma mais sutil, e isso não 

quer dizer que seja menos perverso. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 460 

ideologicamente na cultura televisiva brasileira, como também as que circulam no cotidiano 

das pessoas.  

Não perdendo de vista o quadro que esboçamos, mesmo que sumariamente, nos 

parágrafos anteriores em relação à problemática racial, a seguir apresentaremos uma 

experiência de intervenção cultural e pedagógica do Centro de Educação de Jovens e Adultos, 

CEJA 6 de Agosto do município de Pontes e Lacerda – MT. Este estabelecimento do ensino 

público é uma instituição estadual que procura trabalhar de forma corriqueira a cultura 

africana e afro-brasileira por meio de um projeto escolar.  

Antes de prosseguirmos, seria bom esclarecer aqui de antemão, que este relato dessa 

experiência pedagógica não se ocupa especificamente da discussão e do enfrentamento do 

racismo propalado pela televisão. Estamos comunicando isso porque demos a impressão, no 

início deste texto, que trataríamos desse tema. Na realidade o presente texto busca afirmar e 

valorizar a herança africana na cultura brasileira. Destacando seus aspectos mais ricos, como a 

roda de capoeira, a dança (samba de roda, maracatu), a beleza negra e a culinária (feijoada, 

vatapá, acarajé), como alguns dos legados dos ancestrais africanos, e que fazem parte do 

relato dessa intervenção pedagógica realizada pelo CEJA 6 de Agosto. O trabalho deste 

último, talvez, contribua para a desconstrução de uma das vertentes do racismo, que 

consideramos muito perversa, que é a ideologia do branqueamento, ao mesmo tempo em que 

celebra a identidade negra de maneira inteiramente afirmativa.  

A seguir, portanto, detalharemos a ação pedagógica do CEJA 6 de Agosto procurando 

evidenciar suas atividades mais relevantes na afirmação da cultura negra e no enfrentamento 

da problemática racial. No entanto, antes de fazer esse detalhamento do projeto escolar do 

CEJA 6 de Agosto, esboçaremos sucintamente, acerca das questões que envolvem os fluxos e 

a circulação de informação e de conhecimento nas cidades contemporâneas em uma interface 

com a o projeto do CEJA 6 de Agosto.  

 

2. FLUXOS DE INFORMAÇÃO E DE CONHECIMENTO E O CENTRO DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6 DE AGOSTO 

 

A configuração e as estruturas sociais, políticas e geográficas das cidades no mundo 

contemporâneo e globalizado representam centros de fluxos culturais, hibridação 

(CANCLINI, 2013), processos de identificação (HALL, 2006), relações econômicas e jogos 

de poder. Mas não apenas isso. As fronteiras (HANNERZ, 1997) sejam elas virtuais, políticas 
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ou geográficas, tornaram-se mais flexíveis, porosas e intercambiáveis. De modo que a 

produção cultural de toda ordem (seja ela hegemônica ou de segmentos minoritários) encontra 

facilidade de circulação, alcançando assim, também, as cidades localizadas no interior do 

Brasil, e distante dos grandes centros urbanos. Essa produção cultural chega por diferentes 

meios: através da televisão, do rádio, do fluxo de viajantes e, principalmente, da internet.  

Mas, também em seu percurso, esta produção cultural (principalmente a hegemônica), 

acaba sofrendo uma atualização, modificação ou completa incorporação (mas sempre com 

algum grau de alteração) quando entra em contato com outras culturas. Pelo que nos parece, 

isso é uma das consequências do processo de globalização (HALL, 2006) que está 

instaurando uma nova ordem (ou já instaurou?). Esta ordem diminuiu as relações espaços-

temporais de tal maneira que é possível, por exemplo, conversar com uma pessoa a 

quilômetros de distância quase que em tempo real, ou mesmo em tempo real (dependendo da 

qualidade de conexão da internet que se tenha) afetando seu cotidiano e alterando sua 

perspectiva da realidade.  

Apesar desses avanços que a globalização (HALL, 2006) desencadeou, há outras 

coisas nos fluxos das cidades e nas relações entre os indivíduos que ainda apresentam 

problemas de difícil solução no espaço urbano, sobretudo do espaço urbano brasileiro. 

Por esse viés, surgem algumas questões que vão, de modo geral, orientar indireta ou 

diretamente as discussões deste artigo.   

A primeira questão que surge desse modo, diz respeito às cidades brasileiras com seus 

fluxos culturais (HANNERZ, 1997) e econômicos hegemônicos. Como as pessoas fazem para 

enfrentar estes fluxos hegemônicos? Procurando reafirmar suas identidades com autonomia? 

Será que haveria mesmo identidades dominantes que imperam na cultura das cidades? A 

segregação, na perspectiva racial, faz parte da paisagem das cidades do Brasil? Como 

circulam as informações e conhecimentos que dizem respeito à problemática racial nessas 

cidades? Para problematizar e refletir sobre estas indagações, diga-se de passagem, difíceis e 

intrincadas, procuraremos usar como exemplo a cidade de Pontes e Lacerda, no interior de 

Mato Grosso, distante 450 km da capital Cuiabá. E porque usaremos esta cidade como 

exemplo para iniciar as discussões sobre as questões levantadas anteriormente? Na realidade 

poderia ser qualquer cidade brasileira, pois, a nosso ver, elas mantêm em suas estruturas o 

mesmo formato, divisão e organização do espaço social. Por exemplo, não é por acaso que a 

população negra e mais pobre está justamente na periferia. Não importa se a cidade é 
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pequena, média, ou grande, essa estrutura sempre se repete. Claro que pode haver exceções 

em algumas dessas estruturas. No entanto, se houver são realmente poucas.   

No caso da cidade de Pontes e Lacerda, com uma população de aproximadamente 43 

mil habitantes, a parte mais pobre e negra fica na região onde a cidade começou denominada 

hoje de Vila Guaporé. Desenvolveu-se pouco, com muita carência, sobretudo no aspecto 

infraestrutural.  

Em relação aos meios de comunicação Pontes e Lacerda, tem um sistema de 

circulação de informação até bem estruturado da região Oeste. Por exemplo, e apenas para 

efeito de ilustração, enquanto que a cidade de Cáceres, (ambas localizadas na mesma região 

Oeste, distante uma da outra cerca de 220 quilômetros) com população de 90 mil habitantes, 

tem somente uma retransmissora de televisão do SBT. (Talvez seja necessário enfatizar que 

não estamos avaliando aqui se isso é bom ou ruim, mas procurando destacar, através dessa 

comparação, que em Pontes e Lacerda os meios de comunicação têm uma estrutura que 

facilita, pelo menos hipoteticamente, circular as informações de maneira mais ampla, tendo 

em vista também que há uma concorrência entre esses meios). Assim, Pontes e Lacerda 

contam com três retransmissoras locais de televisão: SBT, Rede Record e Rede TV. Cada 

uma delas tem suas programações jornalísticas e programas de entretenimento. Além disso, há 

os meios eletrônicos de notícias, no total de três sites; também há três rádios comunitárias, e 

uma rádio da Rede Record.   

Mas quando se trata, por exemplo, da circulação de conhecimento e informação sobre 

problemas sociais históricos e complexos, talvez elas encerrem a mesma lógica das mídias 

nacionais. Não discutem estes problemas de forma aberta e regular. Entretanto, 

compreendemos que o interesse desses veículos de comunicação está mais atrelado em uma 

lógica economicista, do que em um compromisso social. Pelos que consta eles sobrevivem da 

publicidade que fazem do comércio local.   

Nesse sentido então, como a questão racial é apresentada e discutida na cidade de 

Pontes e Lacerda? Como circula a informação e o conhecimento a respeito dessa 

problemática? Haveria, possivelmente, algum espaço na sociedade ponteslacerdense onde 

estas informações sobre questões raciais nasceriam e se difundiriam? Para ensaiar uma 

resposta a estas indagações usaremos como exemplo uma das sete unidades escolares 

estaduais que existem na cidade. Além delas, convêm destacar, que há cinco escolas 

municipais (estas atendem apenas o ensino fundamental) três creches; uma APAE, um centro 
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de convivência para idosos; um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT); 

um campo da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT); um polo da UAB/UFMT; 

três escolas particulares e duas faculdades privadas. No entanto, dessas instituições elencadas 

acima, somente o IFMT tem projeto que aborda a problemática racial de forma regular. As 

outras instituições, principalmente as escolas das redes estaduais e municipais, apresentam 

atividades relacionadas, por exemplo, a abolição e ao dia da consciência negra, que são 

eventos trabalhados por elas de maneira pontual, e que já são previstos no calendário das 

mesmas.  

Sabe-se, dessa forma, que um dos principais espaços de socialização e circulação de 

informação e conhecimento sistematizados no mundo contemporâneo são as escolas. No caso 

da cidade de Pontes e Lacerda destaca-se uma instituição que trata de maneira mais regular, 

detalhada e aberta a questão racial, por meio de um projeto que é implementado ao longo de 

todo o ano letivo. E que teve início com projetos que trabalhavam as questões raciais desde o 

ano de 2001 (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013). Esta instituição estadual é o 

Centro de Educação de Jovens e Adultos 6 de Agosto, que leva este nome justamente em 

homenagem a data de emancipação do município. No entanto, como já mencionamos 

anteriormente, não que as outras escolas do município não trabalhem as questões raciais, mas 

fazem de maneira pontual em datas mais especìficas, como o ―13 de maio‖ (abolição da 

escravatura) ou o ―20 de novembro‖ (consciência negra). No caso do CEJA 6 de Agosto o 

trabalho e as discussões em torno da problemática racial é realizada ao longo do ano. Sendo 

que o Centro de Educação de Jovens e Adultos tem um contingente de 1.600 alunos. E atende 

alunos jovens e adultos nas fases de alfabetização, ensino fundamental e ensino médio 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2013).   

 

2.1. O PROJETO “FELICIDADE NÃO TEM COR” DO CEJA 6 DE AGOSTO 

 

Para que as informações e conhecimentos acerca das questões sociais, sobretudo das 

raciais circulem na comunidade escolar e na sociedade ponteslacerdense, o CEJA 6 de Agosto 

desenvolve o projeto ―Felicidade não tem cor‖. Este último está fundamentado na Lei 10.639 

de 2003, que normatiza e estabelece o ensino da história africana e da cultura afro-brasileira. 

A unidade escolar realiza, assim, um trabalho de intervenção no enfrentamento à 

discriminação e preconceitos raciais junto à comunidade escolar.     
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De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) do CEJA 6 de Agosto (2013) 

(este é um documento que rege as ações da unidade escolar) e seu projeto ―Felicidade não tem 

cor‖, procuram apresentar afirmativamente as identidades afro-brasileira e indígena. Sendo a 

ênfase maior na cultura negra por meio de seus elementos culturais, que na realidade já são 

parte da cultura nacional, mas que de certa forma é quase que negadas. Para abordar estes 

elementos culturais afro-brasileiro e indìgena, o CEJA 6 de Agosto tem na ―Sala do 

Educador‖, que é um momento de formação continuada no próprio espaço da unidade escolar, 

com carga horária de no mínimo de oitenta horas anual destinado ao estudo e planejamento 

dos professores. Estes se reúnem, uma vez por semana, durante quatro horas, em que os temas 

do projeto são estudados e organizados para serem executados em sala de aula. Além da 

formação continuada, muitos dos professores do CEJA 6 de Agosto fizeram o curso de 

aperfeiçoamento e de especialização em Relações Raciais pelo NEPRE (Núcleo de Pesquisa e 

Estudo das Relações Raciais da UFMT), coordenado pelas professoras Maria Lúcia Rodrigues 

Müller e Cândida Soares da Costa, ambas do Instituto de Educação.  

Assim, os professores se preparam, estudando e organizando suas aulas, 

concomitantemente ao desenvolvimento do projeto, em que participam de: 

 

[...] reuniões semanais com os professores para ciclos de estudos das 

temáticas a serem abordadas em sala de aula e com a realização de oficinas 

de aprendizagem, tais como: dança, teatro, confecção de bonecas de pano, 

estamparia afro, pintura em tela, música; dentre outras (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, p. 151, 2013). 

 

Por intermédio dessas oficinas os professores, juntamente com os alunos, intervêm não 

apenas com a apresentação, vamos dizer assim, teóricas das questões raciais, mas atuam 

pedagogicamente de maneira mais efetiva na relação ensino-aprendizagem na produção de 

artefatos culturais de grande significado simbólico. Assim, por exemplo, há a produção de 

bonecas de pano, que é realizada pelos próprios alunos, sob a orientação de um professor. 

Este contribui na organização e preparo do ambiente para o desenvolvimento das habilidades 

de concentração, de coordenação motora, técnicas de costura e pintura em pano de seus 

educandos. Mas o mais importante, talvez, seja proporcionar aos estudantes a percepção do 

contexto cultural e racial no qual estão inseridos ao entrar em contato com estes 

conhecimentos preparados e organizados pelos professores.  

 Alguns materiais para a confecção das bonecas são disponibilizados pela escola por 

meio dos repasses que a SEDUC-MT (Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso) faz, 
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e a outra parte é leva pelos próprios alunos, como: pano, agulha, tesoura para produzirem as 

bonecas. Estas são fabricadas em aulas específicas denominadas, como já mencionadas 

anteriormente, de oficinas pedagógicas. Tendo como objetivo promover o aluno na relação 

ensino-aprendizagem, nas discussões raciais e garantir, além disso, ao final da sua formação, 

que ele consiga também ter mais um meio de sobrevivência com que aprendeu nessas 

oficinas. 

 Também há outras produções artesanais, como por exemplo, as garrafas decoradas 

com ilustrações que lembram a cultura africana e afro-brasileira, produzidas pelos alunos do 

CEJA 6 de Agosto.   

Outra produção realizada nas oficinas pedagógicas são as pinturas em telas retratando 

o cotidiano e a cultura de povos africanos, em que fazem alusão aos seus rituais religiosos, 

preparação de alimentos, momentos festivos; e também pinturas que, por exemplo, 

simbolizam a roda de samba no Brasil.  

Muitas dessas produções ficam na própria unidade escolar e são expostas em outras 

comemorações pela cidade em que o CEJA 6 de Agosto é convidado a participar.  

O ponto máximo do projeto ―Felicidade não tem cor‖ culmina com a realização da 

feira cultural, onde esses artesanatos, produzidos pelos estudantes, como fluxos de informação 

cultural e simbólica, são expostos nesse evento que ocorre no mês da Consciência Negra, (20 

de novembro) e não tem caráter de comercialização. Pois, isso ocorre porque o material para a 

confecção do artesanato é comprado, muitas vezes, inteiramente pela unidade escolar. Por 

serem adquiridos com recursos públicos (por exemplo, com os repasses que o governo faz 

para as unidades escolares) não é permitida a venda desses artefatos. Alguns deles, como já 

dito e somente para reiterar, ficam na própria unidade escolar servindo de decoração ou 

levados para serem exibidos em outros eventos.   

 No caso da feira cultural, como é um evento festivo, não poderia faltar, além da 

exposição do artesanato produzido pelos estudantes, uma parte importante: a alimentação, que 

representa um momento de confraternização e de acolhimento. O cardápio é inspirado na 

culinária afro-brasileira que tem gosto popular muito apreciado. Sendo o prato principal a 

feijoada.  

A feijoada é preparada pelos funcionários e professores do CEJA 6 de Agosto com 

ingredientes patrocinados pelo comércio local. Para o preparo da feijoada consegue-se feijão 

preto, linguiça calabresa, pé de porco, orelha de porco, bacon; e também para o 
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acompanhamento, arroz branco e couve. Conforme a direção do CEJA 6 de Agosto, as 

pessoas responsáveis pela feijoada cozinham o feijão utilizando um fogão à lenha montado 

em uma barraca no pátio da unidade escolar. O cozimento tem início nas primeiras horas da 

manhã, do mesmo dia do evento, para que logo à noite esteja pronta para ser servida a um 

custo popular de R$ 5,00 o prato.   

 Para reforçar o repertório simbólico da feijoada uma das professoras responsáveis pela 

organização do evento se traja com turbante, bata e colares que caracterizam aspectos da 

cultura de alguns países africanos. A professora de língua portuguesa Neli José se traja dessa 

maneira para reforçar a ideia de pertencimento, bem como de realçar a memória de uma 

ancestralidade africana, presente na sociedade brasileira. Sendo que também ela atender o 

público que vai a festa, animando com suas restes e presença na venda da feijoada.  

 Outro momento de destaque do evento é a mostra de bandeiras de alguns países 

africanos. Elas são perfiladas e exibem suas colores que chamam a atenção do público 

presente, e que foram confeccionadas pelo próprio CEJA 6 de Agosto.    

É importante enfatizar que, segundo a direção do CEJA 6 de Agosto, as bandeiras não 

são meros adornos. No evento a presença delas tem uma finalidade pedagógica junto às 

pessoas muito oportuna: iniciar uma compreensão da África desarticulando a ideia, de alunos 

e da comunidade que visitam essa feira cultural, de que a África não é um país, mas sim um 

continente. A exposição das bandeiras de alguns países africanos tem uma função cultural, 

social e pedagógica muito importante. Pois assim, ao mostrar as diversas bandeiras, o 

visitante pode, hipoteticamente, entender que a África é muito mais complexa e diversa do 

que alguns livros didáticos fazem crer; ou que ela não é apenas natureza exuberante repleta de 

animais e de ―tribos exóticas‖ como alguns programas televisivos fazem parecer. A exposição 

das bandeiras africanas enfrenta, afeta e modifica (pelo menos teoricamente) o imaginário 

daqueles que frequentam o evento, demonstrando que há uma complexidade política e 

regional no continente africano que muitos não conhecem, simplesmente por estarem imersos 

no pensamento e na cultura global colonizada e euro-centrista.   

Sendo assim, percebe-se que há todo um envolvimento da equipe do CEJA 6 de 

Agosto na articulação, organização e produção da feira cultural no dia da Consciência Negra. 

Esta equipe é composta por: funcionários do CEJA (apoio administrativo educacional, 

reposáveis pela limpeza da unidade escolar), as merendeiras, os vigilantes, os técnicos 

administrativos educacionais, técnico de informática (responsável pelo laboratório de 
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informática), os professores alfabetizadores, língua portuguesa, língua estrangeira, arte, 

educação física, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, geografia, historia 

e educação religiosa, a diretora, a secretária do CEJA, a coordenadora das ações pedagógicas 

e os coordenadores de área de conhecimento. Cada um cumprindo uma função no 

desenvolvimento do projeto, bem como no dia em que acontece a feira cultural.  

Para que a comemoração se realize no mês de novembro, a equipe do CEJA tem uma 

longa preparação no decorrer de todo o ano letivo, participando de curso de formação e 

planejando as aulas e oficinas para desenvolvê-las juntamente com os alunos.  

Em relação ao evento, pode-se notar que há repercussão na cidade positiva. A 

população, de modo geral, também fica sabendo da programação da feira cultural por meio 

das retransmissoras locais de televisão que divulgam a programação do evento, e muitas vezes 

estão presentes fazendo reportagens que serão exibidas no dia posterior ao evento.  

Assim, o CEJA 6 de Agosto, faz circular informações e conhecimentos sobre a cultura 

africana e afro-brasileira, por meio de seu projeto permanente ―Felicidade não tem cor‖. 

Tratando, desse modo, as questões raciais ao longo de todo ano letivo e não apenas em um 

momento pontual, ou simplesmente em data comemorativa para cumprir o calendário escolar. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados do projeto do CEJA 6 de Agosto no enfrentamento da problemática 

racial, e na celebração das culturas africana e afro-brasileira, ao que nos parece, não foram 

ainda mensurados nem estudados com mais detalhes estatísticos para verificar seu impacto na 

sociedade de Pontes e Lacerda. Mas podemos levantar, hipoteticamente, que a circulação de 

informação e de conhecimento sobre as questões raciais produz nas pessoas da cidade, de 

maneira geral, pelo menos um efeito, a nosso ver importante: por em cena a percepção de que 

há uma grande diversidade humana, sobretudo nos aspectos morfológicos, culturais e que 

todos, por outro lado, fazem parte de um mesmo segmento social localizado na periferia e que 

são vitimas da discriminação e do racismo. Para as pessoas que moram no centro (centro aqui 

no sentido geográfico e também metafórico) o evento põe em cena o Outro, muitas vezes 

invisibilizado e menosprezado em seus aspectos culturais e étnicos por uma sociedade 

arraigada e colonizada pela mentalidade eurocêntrica. Por isso, a questão simbólica presente 

no evento é um fator relevante, pois provoca a visualização e a reflexão de elementos 

culturais, raciais e sociais que a lógica dominante não dá importância.  
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A unidade escolar através de seu projeto aborda, dessa forma, abertamente a 

problemática racial, destacando aquilo que a cultura africana nos legou como herança e que 

também estão em nossos corpos, cabelos, nariz, ginga, alegria, etc. Entretanto, ao procurar 

reproduzir e valorizar a cultura africana, na realidade se está produzindo modos de vidas aqui 

distante do continente africano (geograficamente), mas presente simbolicamente, e que a 

colonização eurocêntrica, agora incrustada nas mentalidades e na forma de pensar da maioria 

das pessoas, insiste em apagar e diminuir.  
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RESUMO:  

A pesquisa buscou analisar o ensino da diversidade racial com crianças de 03 a 5 anos da 

Educação Infantil. Tendo por objetivo compreender como as atividades lúdicas podem 

auxiliar na  prática pedagógica de professores no trato das diferenças raciais. O trabalho tem 

como referência os estudos realizados no curso de especialização do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação-NEPRE/UFMT. Inserido no âmbito da pesquisa 

qualitativa, os recursos metodológicos incluíram estudos bibliográficos e a pesquisa-ação. A 

coleta de dados foi em uma Creche localizada na periferia de Cáceres-MT. O resultado desta 

pesquisa nos leva a concluir que as atividades lúdicas com as musicas, historinhas, fantoches 

e teatros, os penteados da estética africana, entre outras, são formas mais significativas de 

trabalhar na Educação Infantil a diversidade racial, pois possibilitam a sensibilização da 

comunidade escolar para a história e cultura africana e afro-brasileira. Constatamos que é 

possível, por meio da prática pedagógica, melhorar a autoestima das crianças e atender a Lei 

10.639/03, mas que é fundamental que haja formação de professores, especialmente de forma 

direta com a escola a fim de que possam perceber suas posturas racistas e com isso 

transformar os valores e experiências marcadas em seus próprios corpos negros, para superar 

a reprodução de valores que desqualificam as identidades afro-brasileiras na escola. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Relações Raciais. Creche. Lei 10.639/03.  
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INTRODUÇÃO 

 

Para este trabalho, trago a pesquisa desenvolvida com as crianças 03,04 e 05 anos, na 

prática pedagógica da Creche onde atuo como professora da Educação Infantil, na cidade de 

Cáceres- MT, tendo por orientação a professora  Ivone Jesus Alexandre, no curso de 

especialização em Relações Raciais e Educação na Sociedade Brasileira do NEPRE/UFMT 

(2011-2013). 

Como o processo de formação não se inicia numa pós-graduação nem necessariamente 

na universidade, a minha prática como educadora popular antes da pedagogia foi o ponto de 

partida para os estudos empreendidos e especialmente, a percepção de que pelas práticas 

corporais e lúdicas as crianças podem se reconhecer e valorizar suas identidades afro-

brasileiras como reconhecimento de suas histórias e suas formas de ser corpo. Assim, pautada 

na prática pedagógica, a pesquisa que ora trago tem como base os estudos da questão étnica-

racial com a qual convivo e com a qual me ocupo nos estudos, desde minha inserção na 

UNEMAT, quando me integrei a grupo de pesquisa ao qual participo e ao grupo no qual fiz 

estudos e extensão relativo às questões raciais.  

A fim de responder as preocupações com uma proposta pedagógica que atendesse a 

preocupação com uma educação pautada no reconhecimento da diversidade e no respeito às 

questões étnico-raciais, desde os primeiro anos de escolarização, esta fundamentação pautou a 

organização e realização de oficinas realizadas na creche, para identificar como se manifesta o 

preconceito racial e como as práticas pedagógicas podem reverter manifestações 

preconceituosas em manifestações indenitárias coletivas, que valorizam a autoestima da 

criança negra.  

Com isso, a pesquisa foi se pautando na pesquisa-ação, pois como problematização da 

realidade e proposição de um projeto pedagógico para atender a esta realidade, elaboramos 

uma prática pedagógica pautada nos princípios da Educação Infantil, atendendo também aos 

seus pilares: Cuidar, Educar e Brincar. A prática pedagógica assim foi construída pautada na 

ludicidade e na vivência corporal de leituras da diversidade, buscando a valorização de cada 

criança e a autoestima, no reconhecimento de si e do colega. 
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Seu objetivo foi a partir das atividades lúdicas, compreender como os professores 

tratam as crianças negras na sala de aulas e também verificar como os brinquedos, contos, 

músicas, teatro, fantoches podem contribuir na prática pedagógica de professores no trato com 

as diferenças raciais.  

A fundamentação teórica, a coleta de dados e sua análise, possibilitam a compreensão 

da relevância de práticas educativas que potencializam a criatividade e a alegria no partilhar 

experiências na Educação Infantil, pois pela cultura lúdica e pelas formas de movimentar-se e 

conscientizar-se de si mesmo, o corpo evidencia as diferenças e a igualdade é reconhecida 

como potencial de desenvolvimento de todas as pessoas. 

Neste texto, não apresentarei toda a pesquisa, mas o recorte para compreender a 

relevância das discussões e formação dos professores para a Educação Infantil, pautado nos 

estudos étnico-raciais, e os dados que as oficinas nos proporcionaram. 

No decorrer da pesquisa foram evidenciados conflitos, a omissão e o silêncio da 

professora diante do estereótipo e estigma imposto à criança negra. Este processo de coleta de 

dados foi muito doloroso, observando as cenas que as professora desmerecem e punem as 

crianças negras, não ouvindo seus lamentos diante da discriminação racial sofrida no interior 

da creche, sabendo como esse comportamento das professoras contribuiu para abalar e acabar 

com sua estima e identidade. As crianças foram influenciadas em suas identidades com estes 

procedimentos da professora, tanto as brancas quanto as negras, reproduzindo os valores de 

superioridade e inferioridade de umas em relação às outras, mantendo assim o círculo vicioso 

do racismo que estigmatiza uns e gera vantagens e privilégios para outros. 

Esta pesquisa nos leva a concluir que há uma enorme demanda de formação de 

professoras para a Educação Infantil, pois desde tenra idade as crianças são inseridas na 

cultura racista brasileira e a educadora se quer percebe seu papel nesta manutenção que exclui 

grande parcela da população de sua cidadania. O direito ao reconhecimento como igual é um 

dos princípios que a educação deve pautar, portanto, é inadmissível que depois de dez anos de 

lei que torna obrigatório o estudo e a valorização da matriz africana na cultura e história do 

país, que educadoras ainda produzam práticas educativas racistas contra os corpos negros na 

escola. 
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1. A Educação Infantil e a problemática racial brasileira 

 

Tendo em vista que a problemática racial está presente no cotidiano escolar da 

Educação Infantil, uma vez que a creche esta inserida na sociedade que, muitas vezes, 

discrimina o negro, a análise contínua deste segmento escolar torna-se fundamental para o 

entendimento da relação existente entre o preconceito racial e a cultura escolar da Educação 

Infantil. É muito comum o preconceito racial ser negado na Educação Infantil, como afirma 

Nogueira (1985), pois se acredita que a criança vive em harmonia com as diferenças, no 

entanto, já é sabido que ela assimila as representações sociais, logo, se vivemos em uma 

sociedade preconceituosa, obviamente, o preconceito racial passa pelo cotidiano escolar da 

Educação Infantil. 

Munanga (2006, p.43), afirma que a escola tem como ―função social e polìtica [...] 

muito mais do que escolher a metodologia eficaz para a transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados‖, seu papel supera, portanto, a visão de preparação para o 

mercado de trabalho ou mera aprovação nos vestibulares, para ele, tanto os professores como 

a escola ―compreendem que a realidade cientìfica é importante para os processos formativos e 

informativos‖, no entanto, ela é muito mais que isso. 

Para este autor, ao superar esta visão que ―não modifica por si só‖, a escola passa a 

compreender que pode contribuir para modificar a realidade social vivenciada e contribuir 

para alterar o ―[...] imaginário e as representações coletivas negativas que se construìram 

sobre os ditos ‗diferentes‘ em nossa sociedade. Nesse sentido, a educação escolar [...], ocupa 

um lugar de destaque em nossa sociedade e na discussão sobre a diversidade cultural [...]‖ 

(MUNANGA, 2006, p. 43). 

No que se refere à abordagem sobre as diferenças e a diversidade cultural, segundo os 

dados do Referencial Curricular Nacional para a educação Infantil (RCNI/Brasil,1998), a 

autoestima que a criança vai desenvolver é, em grande parte, interiorização da estima que se 

tem por ela e da confiança da qual é alvo. No corpo do documento a temática aparece de uma 

forma mais explícita com a contextualização do olhar sobre o sujeito histórico criança: 

Ao definir suas Propostas Pedagógicas, as Instituições de Educação Infantil 

deverão explicitar o reconhecimento da importância da identidade pessoal de 

alunos, suas famílias, professores e outros profissionais e a identidade de cada 

unidade educacional no contexto de suas organizações. As crianças pequenas e 

suas famílias, mais do que em qualquer outra etapa da vida humana, estão 

definindo identidades influenciadas pelas questões de gênero masculino e 
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feminino, etnia, idade, nível de desenvolvimento físico, psicolinguístico, sócio 

emocional pisco motor e situações socioeconômicas, que são cruciais para a 

inserção numa vida de cidadania plena. [...] A representatividade de 

identidades variadas entre os educadores e outros profissionais que trabalhem 

nas instituições de educação infantil, também deve estar enfatizada. [...] nesta 

diversidade de representações de gênero, etnia e situações socioeconômicas 

vão aprendendo a conviver construtivamente com a riqueza das diferenças 

entre os seres humanos. (RCNI/BRASIL, 1998, p.10) 

O RCNEI por sua vez, apresenta dentre seus princìpios ―o respeito à dignidade e aos 

direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, 

culturais, étnico-raciais, religiosas, etc.‖, esta visão busca também ―[...] o atendimento aos 

cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento da sua identidade.‖ 

(BRASIL, 1998, p.13). Do mesmo modo, esses aspectos da diversidade, da identidade e da 

autoestima são elementos colocados nos objetivos gerais para Educação Infantil como 

fundamentais para a ampliação das condições de interações sociais saudáveis (BRASIL, 

1998). 

Esses mesmos sujeitos que frequentam a educação infantil pertencem a grupos 

culturais distintos cujas complexas características muitas vezes os impede de compreender e 

aceitar a diversidade cultural existente entre si e em outros contextos, dificultando uma leitura 

crítica sobre a realidade atual, marcada por uma cultura globalizante. A Educação das 

Relações raciais tem se colocado nos últimos anos como um grande desafio para os 

educadores e a sociedade como um todo. Ao mesmo tempo em que essas discussões vicejam 

entre os intelectuais que estudam essa temática, o que pressupõe que este novo olhar para a 

educação tem propiciado movimentos significativos entre os professores no processo de 

implementação da lei 10.639/03 no espaço escolar.  

 

2. A Questão Racial no Cotidiano da Educação Infantil 

Alguns autores têm apontado em pesquisas recentes na Educação Infantil, a relação 

entre a forma como a escola lida com a diversidade dos seus sujeitos em suas práticas e a 

reprodução da desigualdade social brasileira. Nas pesquisas apresentam também 

possibilidades de fatores intra-escolares relacionados a possíveis tratamentos inferiorizarão e 

negação indenitária, o licenciamento e não representatividade que, segundo trabalhos de 

pesquisa existentes atingem esses sujeitos no contexto escolar.  
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 São procedimentos educativos sustentados pela cultura do racismo em sala de aula, 

um exemplo dessa relação da criança negra na escola é trazido por Gonçalves (1985) que 

afirma que: 

Educar criança negra pressupõe, entre outras coisas já analisadas, 

quebrar o silêncio que a cerca. Tarefa  difícil, à medida que o silêncio 

manifesta-se como ritual pedagógico e como tal impõe-se a todos os 

membros da escola, sem exceção, embora o ato de ‗silenciar‘ tenha 

para cada um significados diferentes. (GONÇALVES. 1985, p.318). 

 

Cavalleiro (2000), em sua pesquisa com crianças de uma creche da rede pública 

Municipal de São Paulo, constatou que, desde a Educação Infantil, as crianças negras são 

discriminadas; sendo diferenciado o tratamento afetivo do professor em relação a elas. Nas 

interações entre as crianças, observou falas preconceituosas, estereótipos e o silêncio dos 

professores diante das atitudes discriminatórias. A autora mostra que dentro do espaço escolar 

especialmente na Educação Infantil o racismo se manifesta de uma forma contundente. 

Segundo a autora, a criança é o adulto do amanhã que será produto da educação pela 

qual foi formada. Por isso a educação precisa cumprir seu papel na sociedade, formar homens 

que valorizam seu povo e sua história, mas para isso é preciso romper o silêncio do racismo 

dentro do lar e da escola. O preconceito, o racismo e a discriminação é uma barreira, e rompê-

las é um desafio de todos nós. 

O que tudo indica o espaço da Educação Infantil que poderia e deveria contribuir para 

modificar nesta primeira etapa da educação ou pelo menos diminuir, as ações 

discriminatórias, os dados das pesquisas revelam que este espaço tem contribuído para a 

perpetuação da discriminação seja por atitudes diretas dos seus agentes, seja por omissão 

perante os conteúdos didáticos e nas práticas pedagógicas dos educadores, que tem 

contribuindo e estimulando à segregação. 

Para Alexandre (2006, p.22) é preciso assumir e criar condições de um trabalho 

pedagógico que faça com que a criança perceba a discriminação como algo errado, ruim e que 

faz o outro sofrer. Por isso, é importante dar visibilidade às populações negras e indígenas nos 

currículos escolares, conforme o proposto na Lei 10.639/03, o professor deve estar atento às 

metodologias, bem como a sua prática pedagógica e, principalmente, ao teor ideológico 

implìcito nos livros didático e paradidáticos. A autora afirma que ―A questão racial é 

problema meu, seu e de toda sociedade. Tratar dele não é só dever da escola, mas sem dúvida, 

ela é o local ideal para iniciar essa discussão‖. 
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A Educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica, a promoção de uma 

educação antirracista deve começar neste espaço. É preciso trabalhar esta discussão já na 

infância, pois se a criança não for preparada desde cedo, fica mais complexo romper com o 

preconceito e a discriminação presentes em seu meio e, se os educadores/as não interferirem 

nas ações, a criança tenderá a repetir os padrões que aprenderem. Lima (2005) ressalta que é 

na Educação Infantil que são formados os primeiros embriões dos valores humanos, os 

costumes e os princípio éticos e democráticos da criança.  

 

O PROCESSO E AS APRENDIZAGENS DA PESQUISA 

 

Tendo por referência os estudos raciais, a pesquisa buscou compreender como 

promover no contexto da Creche, uma educação antirracista e o local desta foi a Creche  ( 

filantrópica inaugurada no ano de 1995, por missionários ) cujo objetivo é atender à 

necessidade da comunidade e que funciona em prédio próprio distante do centro da cidade, 

considerado a periferia da cidade de Cáceres-MT.  A instituição funciona em período integral 

e atende 63 crianças de 03 a 05 anos regularmente matriculadas, atendidas em 03 salas por 

faixa etária: sala 01: crianças de 3 anos, sala 02: crianças de 4 anos, e sala 03: crianças de 5 

anos. As crianças são oriundas dos bairros pobres e mal atendidos quanto à infraestrutura 

urbana e de cidadania, incluindo também crianças que vivem em sítios adjacentes.  

A pesquisa qualitativa, pois como afirma Triviños (1987), possibilita liberdade 

teórico-metodológica para realizar seu estudo e se desenvolveu como pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2005) pelo seu recorte social e base empírica, pautada na estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. 

Os procedimentos empregados para a organização dos dados foi o registro no caderno 

de campo, as gravações de imagens em pequenos vídeos e fotografias, que foram 

posteriormente analisadas e contribuíram para a compreensão e o planejamento das ações 

pedagógicas. As falas gravadas foram transcritas conforme pronunciadas pelos sujeitos de 

pesquisa. Os nomes dos sujeitos: alunos, professoras e monitoras, tiveram suas identidades 

preservadas com a inicial somente, a fim de somente a escola se reconhecer.  
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A pesquisa-ação resultou em um convite para prepararmos uma apresentação no 

encerramento do ano letivo de 2012, que envolvesse personagens negros, as crianças 

representaram Zumbi, Tereza de Benguela, Pelé, Madre Tereza, Roberto Carlos, Sena etc. 

Juntamente com outros nomes da nossa história homens e mulheres negros e não negros que 

foram importantes.  

Brincando de ser rei, rainha com suas trancinhas nagôs, borrachinhas coloridas 

penteando seus os cabelos com pentes adequados e cremes de pentear, valorizando a estética 

afro-brasileira. As bonecas que identifique a menina negra. Ser personagens ser protagonista 

dos teatros e historinhas e possibilitar no espaço da creche a identidade da criança negra. Elas 

estão brincando e aprendendo a diversidade como disse Nelson Mandela, ―uma pessoa não 

nasce com ideias racista ou sentimentos de superioridade ou inferioridade. Elas aprendem‖.  

Neste caso o cuidar educar tem um papel fundamental na reversão dessa aprendizagem.  

 Tendo em vista as discussões apresentadas neste trabalho, entendemos que ainda 

existem dificuldades por parte dos profissionais de ensino em abordar com discernimento os 

temas da diversidade racial. Partindo dessa constatação, atribuímos esse fato à ausência de 

recursos e de apoio, somados a uma formação precária no que diz respeito à 

instrumentalização desses profissionais para lidar com esses temas. 

A escola, embora reconhecida por muitos teóricos como espaço de reprodução dos 

interesses e da cultura das classes hegemônicas (BOURDIEU; PASSERON, 2008), ela é 

também um espaço de confronto de forças, de mudanças. Nesse sentido, ela se mostra como 

espaço público e democrático que busca vivenciar relações de igualdade entre seus sujeitos na 

difícil tarefa de educar para a emancipação do homem. Nesse processo, alguns sujeitos se 

revestem de importância considerável: os educadores. Por isso, pensar a formação do 

professor, quer seja inicial, quer seja continuada, é priorizar a elevação da qualidade do 

trabalho docente, com vistas à melhoria da ação pedagógica na escola e consequentemente da 

qualidade de vida da comunidade onde esta se encontra inserida.   

Durante as oficinas alguns meninos auxiliavam, observamos que o N.T. de quatro anos 

e o H.G. de três anos, tentava fazer as tranças no cabelo das meninas que estavam sentadas 

aguardando a vez para fazer o penteado. Eles jogavam os cabelos delas para um lado e para o 

outro tentava colocar a piranha e o fofinho, eles estavam imitando as professoras. As meninas 

M.C. e a L.C., negras e de cabelos crespos. Mesmo com os cabelos prontos, participaram das 

oficinas todos os dias, elas observavam o cabelo das outras meninas, tocavam nos cabelos, 
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auxiliavam n escolha das cores das borrachinhas, seguravam as borrachinhas para as 

professoras e acompanhavam as meninas até o espelho. Na ultima semana, as meninas de 

cinco anos aceitaram fazer os penteados.  

   Os penteados feitos durante as oficinas passaram a ser rotina na creche, durante o 

banho as meninas negras e não negras, traziam de casa as borrachinhas coloridas, para 

fazerem trancinhas ou penteados com borrachinhas. Ao trabalhar com os cabelos possibilitou 

a criança que antes não gostava do seu cabelo, que chorou dizendo que seu cabelo era feio, a 

M.C., passou agostar do seu cabelo, com tranças, borrachinhas, cachinhos, solto ou 

desarrumado, ela passou a ter orgulho do seu cabelo e da cor de sua pele. 

  O uso das tranças pelos negros, além de carregar toda uma simbologia originada de 

uma matriz africana ressignificada no Brasil, é, também, um dos primeiros penteados usados 

pela negra e privilegiados pela família. Fazer as tranças, na infância constitui um verdadeiro 

ritual para esta família. Elaborar tranças é uma tarefa apreendida e desenvolvida pelas 

mulheres negras. (GOMES, 2003, p.171)  

A peça teatral interpretada, pela aluna M.C revela uma mudança surpreendente de 

como a criança que vivenciou situação de discriminação com relação ao seu corpo pode 

construir uma imagem positiva de si mesma. Após ser maquiada ela olhou no espelho  rodou, 

abrindo a saia do vestido. Quando fui arrumar o arranjo em seus cabelos ela diz. ―Cuidado! 

Vai desmanchar meus cachinhos‖. Os olhos da criança estavam com lagrimas, fiquei 

preocupada, pensando ser alguma reação alérgica, da maquiagem perguntei. ―M.C você quer 

tirar a maquiagem?‖ Ela respondeu ―Não tia! Eu quero chorar eu sou uma princesa, eu sou 

linda, meu vestido é lindo meu cabelo é lindo‖.  

Trabalhar com as oficinas de tranças é oportunizar no espaço da creche os referenciais 

da  criança afro descendente a respeito do seu corpo, cor da pele, tipo de cabelo. As oficinas 

possibilitou uma visão positiva a respeito dos traços físicos das crianças. As tranças, que 

fazem parte da tradição da população negra desde os tempos antigos no continente africano, 

assim como em diversas regiões do Brasil.  

Nas oficinas de capoeira o diretor ao ser informado que as crianças estavam 

participando da oficina de capoeira, não concordando com a prática da capoeira na Creche por 

motivos religiosos nos convocou para uma reunião.   

Após a reunião realizada pela direção da creche, ainda ouvimos alguns comentários de 

funcionários que pela sua limitação religiosa, não compreenderam a capoeira como legado 
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cultural dos descendentes africanos, mas como eles afirmavam ―macumba”, ou seja, a batida 

do atabaque e o ritmo da musica feriam os princípios da religião que eles  professam. 

Indignados com a música ritmada com os instrumentos, fizeram comentários racistas: 

“Nossa esta creche tá animada! Tem até música, com tamborzão, que toca na casa do Bosco! 

E tá lelé. Tá repreendido em nome de Jesus‖. O Nome Bosco, citado na fala, é referindo-se a 

um pai de santo que tem um terreio de umbanda no bairro. 

A fala acima é totalmente impregnada de elementos racista. Dentre as manifestações 

culturais africanas e afro-brasileiras, poucas foram e são tão perseguidas, estereotipadas e 

discriminadas quanto às manifestações religiosas trazidas pelos negros africanos.  Acusados 

de feitiçaria e bruxaria; tachadas de obra do diabo, de incorporação do demônio e veículo de 

satanás, a Religião dos Orixás, praticadas nos Terreiros de várias regiões brasileiras, mantém 

até hoje estas adjetivações depreciativas no imaginário nacional (LARA, 2008, p. 55). 

 A defesa de que a escola deve ser compreendida como um espaço de ―fronteiras 

étnico-culturais‖ significa que esta deve possibilitar que estas diferentes formas de ser possam 

vivenciar, num conflito necessário, que proporciona o confronto entre o eu e o outro, o eu que 

é reconhecido e se reconhece nesta relação que é sempre conflitiva, complexa e constitutiva 

das identidades. (GRANDO, 2005). 

Com as oficinas as crianças se identificaram com jogo da capoeira que já fazia parte da 

rotina da sala principalmente os meninos que olhavam para o relógio e diziam: 

Aluno: H.G Tia, tia, alá ó ta na hora da capoeira. 

Aluno: C.L. Tia, vou falá pro tio “F”. 

Pesquisadora: Eles já se organizavam em circulo uma já pegava o capacete e 

a cadeirinha o outro corria na sala 02 para chamar o tio “F”, em quanto o 

tio não chegava para tocar os instrumentos recriados eles cantavam no ritmo 

das palmas 

Alunos: A, E, I, O U, U, O, I  , A. A, E, I, O, U. Vem criança vem jogar. 

Caderno de campo (16/11/2012) 

 

Assim dentro do nível de desenvolvimento das crianças de três anos, os movimentos 

da capoeira, foram adaptados com nomes de animais como, por exemplo, a coroinha 

(sapinho) caranguejo, estrelinha. Para as crianças era uma deliciosa brincadeira em cada 

ensaio, os alunos traziam de casa movimentos da capoeira além do ensinado, ou viam e 

imitavam da televisão ou aprendiam com familiares que já havia praticado o jogo/dança.  
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Assim adaptamos uma cadeirinha e um capacete velho, recriamos o som do atabaque e 

foi apresentado; as crianças gostaram e se identificaram com acapoeira.  E ao som do batuque, 

o movimento aflorava identidades silenciadas, tanto de crianças quanto de professores, 

transformando a quadra da creche, num palco, cheio de cores, de sorrisos e de alegria 

contagiante. Como num grande quilombo em festa, gingavam acompanhados, pelo toque das 

palmas sincronizadas e ritmadas, pelos funcionários e crianças, cantando a ladainha das 

vogais, enfim a creche possibilitava-lhes a interação de professores, alunos, funcionários e 

pais, a partir da vivência com a arte da capoeira. 

Após a apresentação publica o diretor estava emocionado me deu um abraço e disse: 

―Muito, bonito eu nunca assisti o capoeira. Muito bom. Filmei tudo vou mandar para a 

Alemanha. O capoeira é esporte muito bom! Gostei mesmo! (Caderno de Campo 19/11/2012). 

Como não conhecia a capoeira se encantou com a apresentação das crianças e o 

resultado permitiu compreender que no espaço da creche, é possível trabalhar com a questão 

racial. Percebemos nesses processos educativos que a participação das crianças foi 

significativa, o que contradiz a fala da maioria dos funcionários inicialmente, e desta 

professora: ―Eu não vejo a necessidade de trabalhar este projeto, com as crianças elas são 

tão pequenas e nem sabe o que é racismo, elas brincam com todos e todos são coleguinhas”.  

Ao término das oficinas com a temática racial na creche, num contato com a 

professora participante da pesquisa que inicialmente não percebia a presença do racismo entre 

as crianças de sua sala, percebemos que de alguma forma a visão dela sobre a discriminação 

racial foi modificada. Ela relatou que após as oficinas consegui discutir, trabalhar o tema com 

seus alunos e não omitir como costumava.  

Assim, pela formação vivenciada na pesquisa-ação, a professora se tornou uma grande 

parceira e no banho com as meninas passou a fazer deste momento e do pentear os cabelos 

das crianças negras, momentos prazerosos com dedicação ao afago e ao cafuné, dando 

prioridade aos penteados que valorizem a estética afro-brasileira. Esta educadora se 

identificou e relembrou os traumas vividos por ter cabelos crespos na sua infância e 

adolescência que a levou a adesão da progressiva na vida adulta.  

Por fim, constatamos que além do grande interesse das crianças diante da temática, 

elas também se mostraram orgulhosas da sua cor durante a apresentação pública.  Como 

constatamos na fala da L.Z de quatro anos ―Eu sou peta, peta, quinem a menina do laço de 

fita, petinha, petinha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabemos que a formação não pode ser considerada como o único fator determinante 

de uma boa atuação do profissional na educação. O atual momento histórico impõe algumas 

exigências a nós educadores, uma delas é que a escola ofereça respostas concretas à 

sociedade. E a atuação dos profissionais da educação, no que se refere à formação para a 

plena democracia, requer desses educadores, além do conhecimento adquirido em seu 

processo de formação, compromisso social e político com a docência (FREIRE, 1996).  

Ressaltamos que a presença do educador é marcante para as crianças que estão na 

faixa etária correspondente à Educação Infantil. Investir em um trabalho de orientação de 

educadores que atendem esse nível de escolarização, sobretudo daqueles mais sensíveis e 

interessados em desmistificar ideias falsas sobre os negros, cristalizadas no imaginário da 

população, pode ser fundamental para enfrentar a questão racial. Apontamos a necessidade de 

mais pesquisa-ação na Educação Infantil, pois para realizar esta pesquisa ação encontramos 

poucos registros que abordam a temática racial no contexto das creches. Ressaltamos a 

relevância da pesquisa-ação  nas Instituições de Educação Infantil  para conscientizar e 

transformar, traçando um caminho inverso ao da segregação racial. Se a exclusão escolar tem 

―cor‖ é imprescindìvel compreendermos o papel de todos os atores escolares. Conhecendo 

estes espaços para pensar na implementação de ações que promovam uma educação 

antirracista.  

Ao fim deste estudo a creditamos que uma crítica em torno da  questão racial   se  faz  

necessária em  todos  os   setores  e  segmentos  da sociedade, porém, de forma muito especial 

na Educação Infantil no espaço das creches,  envolvendo todos os trabalhadores em educação 

e estudantes, pois sendo este um importante espaço de aprendizagem, é também um espaço 

que reproduz e reitera a ideologia racista na cultura da sociedade.  É necessário tomar 

consciência dessa realidade para que se possa efetivamente fazer transformações e educar 

para a igualdade. 
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ENSINO E RELAÇÕES RACIAIS: UMA ABORDAGEM NECESSÁRIA NO 

CONTENTO ESCOLAR 
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Resumo  

O presente texto é parte dos registros de uma experiência realizada no CEJA - Centro de Educação de 

Jovens e Adultos Creuslhi de Souza Ramos, cidade de Confresa – MT, com alunos do Ensino Médio, 

na disciplina de Língua Portuguesa e aborda considerações sobre a questão das diferenças étnico-

raciais, centrando o foco no contexto escolar enquanto espaço e tempo de sociabilidade de e entre 

sujeitos Jovens e Adultos. Ressalta-se que a discussão sobre essa temática iniciou com a reflexão sobre 

a questão da inferioridade vista sobre a cor da pele, partindo da análise coletiva sobre o filme 

―Homens de Honra‖. Foi utilizado como referencial teórico, vários pensadores que discutem o assunto 

das Relações étnico-raciais, como COSTA (2013) OLIVEIRA (2013) SANTANA (2013) entre outros. 

O trabalho proporcionou criar oportunidades de diálogos sobre a diversidade cultural, o respeito ao 

diferente e ainda refletir sobre situações vivenciadas por alunos ou presenciadas com colegas ou 

familiares e amigos, no ambiente escolar, trabalhista e familiar. Assim, pode-se afirmar que a partir da 

realização desse trabalho houve mudanças atitudinais na escola. E acreditamos que a escola é lugar 

privilegiado para trabalhar esta temática, para que haja maior valorização e respeito à diversidade, para 

que pratiquem princípios étnicos e agem com mais humanidade uns com os outros.  

 

Palavras-chave: Escola. Relações Raciais. Diversidade Cultural.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nesse trabalho, faremos uma consideração sobre a questão das diferenças, centrando 

nosso foco na escola, como instituição especial da sociedade contemporânea. Tentaremos 

iluminados por vários pensadores, fazer uma análise crítica de como se dá o nosso encontro 

com aquele que se convencionou chamar ―o outro‖, ―o diferente‖, como o olhamos e como 

experimentamos conviver com ele, nessa pluralidade e diversidade que é a existência humana. 

Na historiografia tradicional o negro tem sido retratado de modo diferente do que 

pesquisas e historiadores têm feito atualmente. Nas aulas de história aprendemos que os 

negros eram capturados na África e trazidos para o Brasil para trabalhar principalmente em 

atividades pesadas. Porém, os que eram descritos nesse processo eram vistos de forma 

desumanizada, pois o que era enfatizado nos livros e, consequentemente, nas aulas, era apenas 

sua relação com o trabalho. Outro ponto importante é que, em nenhum momento, os livros 

didáticos faziam referência à questão de constituições familiares entre a população negra no 

Brasil colonial, o que, acaba evidenciando que o ensino de história tradicional durante muito 

tempo omitiu fatos importantes acerca da vida cotidiana de negros no país. 

De modo geral, houve também distorções no modo como os fatos referentes às 

revoltas e fugas eram historicizados tradicionalmente, pois esses atos não ocorriam de forma 

aleatória e desorganizada como costumava ser disseminado. Talvez isso se dê devido ao fato 

de querer-se mostrar as revoltas e as fugas como um aspecto negativo da história e prejudicial 

à sociedade como um todo, visto que, segundo a história tradicional, não havia um 

planejamento prévio e não havia razões para tais atos. A ênfase que era dada a esses 

acontecimentos tinham um cunho romântico e menosprezavam o contexto e as reais 

condições em que tais fatos ocorriam. Se levarmos em consideração os fatos históricos 

referentes ao quilombo dos Palmares, por exemplo, pouco se lia nos livros a respeito das 

dificuldades enfrentadas por aquele grupo para lutar por seus ideais e enfrentar a opressão 

oferecida pela sociedade da época, tampouco via-se textos que falassem sobre o modo como 

viviam aquelas pessoas, como se organizavam, o que faziam para sobreviver e que aspectos 

culturais que compartilhavam. 

 Da mesma forma, no que se refere aos movimentos abolicionistas ocorridos nessa 

época, percebe-se que há supervalorização de alguns fatos e minimização de outros. Assim, o 

surgimento desses movimentos se deu de forma gradativa e motivada pelas mais variadas 

situações. Diferentemente do que aprendemos nas aulas de História do Brasil, os movimentos 
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abolicionistas não ocorreram motivados não apenas pelo simples ato de altruísmo de seus 

idealizadores. Houve também motivações políticas, sociais e, sobretudo, econômicas, que 

acabaram culminando com a abolição da escravatura em 1888. Segundo Brito (2013), dentre 

os motivos que proibiram a vinda de escravos da África está o fato de tentar preservar 

características europeias na população brasileira. Há também o fato de ter havido interesses 

econômicos de alguns países europeus na exploração de mão de obra, o que acabou fazendo 

com que o comércio de pessoas vindas da África se tornasse uma atividade ilegal, mas que 

continuou sendo praticada até os anos que precederam a abolição. 

 

2 A NECESSIDADE DE SE ESTUDAR AS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NA 

SOCIEDADE ATUAL 

 

De um modo geral, pode-se dizer que o trabalho com a questão das relações 

etnicorraciais na escola é muito importante devido ao fato de que a escola é o espaço onde há 

a presença constante da diversidade. Porém, nem sempre esse trabalho é colocado em prática, 

pois percebe-se que nesses ambientes os profissionais ainda têm dificuldade em lidar com 

situações de preconceito relacionado ao desrespeito a esse grande volume de diversidade. 

Diante desse contexto surge a necessidade de que se discuta coletivamente a maneira 

como o currículo das escolas é elaborado, de modo que todos possam dar sua contribuição e 

também para que esse processo ocorra da forma mais democrática possível. Porém, o que se 

tem verificado é que isso nem sempre acontece, pois algumas vezes, quem se incumbe dessa 

tarefa são pessoas ligadas à gestão da escola. 

Outro ponto essencial é que a implementação do respeito à diversidade seja levado à 

discussão nos encontros de professores para que possam ser traçados planos de ação que 

subsidiem seu trabalho em sala de aula. 

Pode-se dizer que é muito importante para o resgate e a construção da identidade do 

povo brasileiro o estudo e o conhecimento de vários aspectos referentes ao continente 

africano, visto que, não há como entender a conjuntura social brasileira atual sem se 

considerar as contribuições dos povos africanos na constituição da sociedade. Conforme Darci 

Secchi e Vanda Gonçalves, (2011) o respeito às diferenças perpassam pela construção da 

identidade e, consequentemente, pela consolidação do sentimento de pertencimento. 
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Além disso, segundo Pio Penna (2011), ―a África continua sendo um continente 

desconhecido dos brasileiros‖. Isso nos faz refletir acerca das seguintes questões: se grande 

parte da população do país é afro-descendente, por que o ensino de história da África ainda 

continua pouco abordado? Levando-se em consideração que, para sua formação, o Brasil 

contou principalmente com a colaboração de povos indígenas, europeus e africanos, será que 

conhecemos tanto da história da África quanto conhecemos da Europa? Essas questões nos 

fazem ver como algumas ideologias e preconceitos estão tão arraigados em nós, que os 

tomamos como normais e aceitáveis. 

Além disso, desde o ano de 2003 que está em vigor a lei 10.639, que determina que, 

nas instituições formais de ensino, seja ensinada a história e cultura da África e do povo 

africano. Em seu primeiro artigo, a lei acrescenta o artigo 26-A à Lei de Diretrizes e Bases da 

educação nacional, que traz em seu texto: ―Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira‖. Contudo, dez, onze anos após a lei ter entrado em vigor, ainda nos deparamos 

com essa situação em que há poucas ações efetivas com o intuito de cumpri-la. 

É importante dizer que, além de tudo, o currículo das escolas deve contemplar o 

trabalho com a diversidade e o estudo da história e da cultura da África e do povo africano, 

visto que o currículo é o cerne do trabalho pedagógico, pois, para que o ensino da história e 

cultura da África deixe de ser abordadas só em virtude de datas comemorativas, é necessário 

que haja ações conjuntas em prol da reestruturação da proposta pedagógica.  

Nas salas de aulas, é preciso abordar/mostrar que o negro escravizado ou não, 

contribuiu com a formação da cultura brasileira, a política, produção literária entre outras 

artes. Mostrar ainda todo o percurso das lutas e batalhas contra a escravidão, mostrar as 

organizações em comunidades, em movimentos, em grupos lutando juntos por um único 

objetivo - o fim do cativeiro, o fim da escravidão.  

Pois, com isso, acredita-se que a aprendizagem sobre a história dos negros teria outra 

dimensão, possibilitaria conhecer outras histórias permitindo aos estudantes se sentir bem, 

sentir importantes, valorizados e construtores de sua própria história.    

Brito (2013) afirma que a ―escola é o lugar de afirmação de identidades, e que as 

questões raciais no ambiente escolar têm sido desenvolvidas noutra perspectiva, não do 

preconceito, e sim do reconhecimento do negro tanto para os aspectos culturais, quanto 

polìticos e sociais‖. Os fatos expostos pela autora mostram as várias lutas sob a ótica da 
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abolição da escravatura e o reconhecimento dos negros enquanto cidadãos de direitos iguais. 

Segundo ela, foram várias as organizações de resistência e de luta por parte dos negros: ―Os 

quilombos; As revoltas e insurreições e Os movimentos abolicionistas e o fim da escravidão 

no Brasil”, são alguns exemplos. E a própria Lei 10.639/03 é mais uma conquista da luta de 

vários movimentos. 

No entanto, sabemos que a grande maioria das escolas públicas discute e reflete sobre 

temáticas relacionadas às questões raciais de maneira pontual, a exemplo, do dia 20 de 

novembro, data que geralmente é escolhida por profissionais da educação para o debate e 

reflexão sobre as questões de racismo, discriminação e preconceito racial. E sabemos que este 

assunto, além de ser muito discutido no meio educacional, se faz necessária a prática e 

inclusão nos currículos das escolas brasileiras. Pois, o trabalho voltado a essas questões 

precisa ser contínuo e precisa ser inserido no currículo escolar para ser trabalhado entre as 

áreas de conhecimento. 

Imbuídos nessa perspectiva, pensamos na desenvoltura de um trabalho que pudesse 

proporcionar momentos dialógicos e reflexivos sobre questões de racismo, preconceito e 

discriminação partindo de situações vivenciadas e ou presenciadas no interior da escola. Para 

tanto, foi escolhido o 2º ano F médio para a realização da proposta, cujo objetivo principal 

seria refletir sobre atitudes preconceituosas percebidas seja no ambiente familiar, trabalhista 

ou escolar a partir do filme – ―Homens de Honra‖. Além disso, o trabalho objetivava propor 

diálogo sobre o respeito pela diversidade existente em seu meio; promover debates sobre 

como a personagem negra era vista no filme; trabalhar a escrita do gênero 

relatório/exposição/argumentação sobre o filme; sensibilizar aos alunos quanto ao respeito às 

diferenças contribuindo para a diminuição de atitudes preconceituosas em relação ao negro na 

sala de aulas da Educação de Jovens e Adultos. 

Aqui se defende a ideia que o assunto Preconceito Racial é uma questão que precisa 

ser trabalhado em qualquer etapa e modalidade de ensino e para isso, as escolas precisam 

inserir estas discussões no currículo escolar, bem como no cotidiano das aulas de modo 

interdisciplinar. 

3 A ABORDAGEM DAS QUESTÕES RELACIONADAS AO NEGRO: UMA 

ATIVIDADE PRÁTICA 
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A presente proposta foi desenvolvida com os alunos do 2º ano médio do CEJA 

Creuslhi de Souza Ramos em Confresa. Onde primeiramente com auxílio dos livros estudados 

no curso ―Relações Etnicorraciais no Contexto da Educação de Jovens e Adultos 2013‖, 

foram elaborados slides sobre a temática com base nos cadernos dos módulos estudados, 

sobretudo, dos módulos: 3, 9 e 10, cujo assunto era relacionado à Discriminação, Racismo e 

Preconceito Racial. Foram várias aulas dialógicas, onde abriu-se espaço para fruição de 

exemplificação por parte dos alunos que faziam exposições de situação discriminativas, 

Racistas e Preconceituosas no ambiente familiar, escolar e trabalhista.  

Posteriormente, assistimos ao filme - Homens de Honra, onde os alunos tiveram a 

oportunidade de dialogar sobre o filme expondo uns aos outros sua compreensão; fazendo um 

contra ponto com exemplos possíveis de compreender a partir do filme com situações do seu 

convívio no cotidiano. A escolha do filme foi um passo muito importante do trabalho, pois, 

não queríamos levar um filme que retratassem a imagem do negro, no sentido pejorativo. Não 

queríamos um filme em que o negro, desenvolvesse papel de ladrão, marginal, bandido, 

apenas o empregado, dentre outros, de menosprezo socialmente. Claro, que tínhamos 

consciência que tudo isso merecia destaque e reflexão em nosso trabalho. Mas para esse 

trabalho, precisávamos de um filme que mostrasse o diferente. E dentre tantos, escolhemos o 

―Homens de Honra‖, um filme que apesar dos pesares retrata uma história de luta, de 

persistência e de determinação. Durante todo o transcorrer do filme nota-se o preconceito 

relacionado à cor da pele, mas a mensagem final é espetacular – não devemos desistir de 

nossos sonhos, de nossos ideais, mesmo que tivermos que enfrentar vários obstáculos para 

conseguí-los.  

Após essa atividade, foi solicitado aos alunos que escrevessem um texto/gênero 

―relatório‖ manifestando pontos compreensíveis e interpretáveis a partir do filme, bem como 

emitir seu ponto de vista a partir das ações ocorridas no filme, quanto a partir dos debates 

realizados em sala.  

Vale ressaltar que os depoimentos dos alunos tiveram caráter de desabafo, de 

denúncia, conforme podemos presenciar nos trechos a seguir: ―Trabalhei numa casa, só por eu 

ser morena, o filho dela não comia a minha comida, tinha nojo‖. ―A cor da pele não é uma 

marca definindo qual é o mais e o menos inteligente‖. ―Até hoje podemos ver e sentir o 

preconceito nos olhos e na atitude das pessoas (...)‖.  ―O fato de eu ser muito magra tornava 

algo desagradável para mim na escola‖. ―A capacidade não vem da cor da pele, ninguém no 
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mundo está impossibilidade de sofrer preconceito, pois, há vários tipos de preconceito. Já 

sofri muito por não ter cabelos lisos, já fui chamada de cabelo de bombril‖. ―O filme mostra 

que precisamos de humildade e força de vontade para vencermos‖. ―Nunca sofri nenhum tipo 

de preconceito, não sei como reagiria diante de uma situação assim‖. ―Na escola exige um 

padrão e quem não se enquadrar estará automaticamente excluìdo‖. 

Como vimos, as atitudes preconceituosas no contexto da escola e outros ambientes, 

não ocorrem apenas com os negros. Sabemos que o olhar de estranhamento é dirigido sobre o 

ser diferente, como vimos na fala da aluna: ―O fato de eu ser muito magra tornava algo 

desagradável para mim na escola‖. 

Nesse sentido, percebe-se que ainda há muito que fazer e trabalhar no contexto 

escolar, para que a valorização e o respeito à diversidade se consolide tanto no currículo 

quanto na prática cotidiana das escolas públicas.   

 O próximo encontro teve como viés a conceituação e exemplificação dos termos: 

preconceito, ética/princípios morais e diversidade étnico cultural, e por fim, foi solicitada uma 

produção textual argumentativa a partir dos conceitos estudados e de questões norteadoras a 

respeito do filme. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como mencionado na introdução deste texto, o trabalho sobre questões raciais na 

escola não pode ser pontual, precisa ser contínuo e precisa ser incluído no currículo escolar e 

ser trabalhado e introduzido nas áreas de conhecimento.  

Assim, diante da realização deste trabalho esperamos que os alunos do CEJA - Centro 

de Educação de Jovens e Adultos Creuslhi de Souza Ramos continuem com discussões 

voltadas a essa temática, e que possam utilizar-se do que aprenderam uns para os outros em 

sala de aula, bem como para amigos e familiares, pois somos todos seres humanos e 

merecedores de respeito.  

Dado o exposto, podemos afirmar que o trabalho oportunizou aos alunos momento de 

reflexão e debates sobre o conceito de diversidade cultural, preconceito e respeito ao 

diferente, ambos, vivido, sentido ou presenciado no ambiente escolar, trabalhista e familiar. 

Com isso, avançamos nas discussões sobre questões preconceituosas e na reflexão 

quanto à valorização e respeito à diversidade. Bem como ao reconhecimento da importância 
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de discutir sobre essa problemática cotidianamente no contexto escolar, acreditando que é 

possível agir com mais humanidade e praticar os princípios étnicos uns com os outros.   
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RESUMO 

A abordagem das relações étnico-raciais, na escola, tem sido objeto de significativos estudos 

acadêmicos, na área da Educação. Nesse sentido, a escola tem permitido que seu espaço seja 

desvelado e, em decorrência das pesquisas, o surgimento de conhecimento científico, que 

elucida e cria propostas educativas para amenizar conflitos nas relações étnico-raciais 

cotidianas. A par dessa temática, essa pesquisa partiu de uma inquietação acerca das relações 

étnico-raciais, no ambiente escolar, no ensino fundamental público, na área de História, 

objetivando compreender como alunos e professores lidam com as diferenças étnico-raciais e as 

práticas de racismo que surgem na escola. Enfim as abordagens a respeito das relações étnico-

raciais, envolvendo, inclusive diferenças socioculturais na escola, merecem atenção, pela 

maneira como a sociedade brasileira foi se constituindo ao longo da História e a forma como a 

as manifestação de racismo foram se desenvolvendo. 
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Introdução 

  

A abordagem das relações étnico-raciais, na escola, tem sido objeto de 

significativos estudos acadêmicos, na área da Educação. Nesse sentido, a escola tem 

permitido que seu espaço seja desvelado e, em decorrência das pesquisas surgem 

conhecimentos científicos, que elucidam e criam propostas educativas  para minimizar 

conflitos nas relações étnico-raciais.    

 Durante o desenvolvimento da pesquisa diagnóstica do subprojeto – Iniciação à 

Docência no Ensino de História, refletimos sobre as relações étnico-raciais nas escolas e 

percebemos a possibilidade de trabalharmos essa temática, objetivando desenvolver 

uma análise prelinar sobre abordagens das relações étnico-raciais nas E. E. B Professor 

Demétrio Costa Pereira e Professora Ana Maria das Graças Noronha. Pontualmente, 

para compreender como alunos e professores lidam com as diferenças étnico-raciais e as 

práticas de racismo.  

Em face dessas considerações preliminares, apresentamos como problema de 

pesquisa, as seguintes indagações: Quais são os conflitos de natureza étnico-raciais que 

ocorrem na escola? Como os professores e os alunos lidam com a questão das 

diferenças étnicoculturais e do racismo no cotidiano escolar? A escola desenvolve 

projetos que contemplem as relações étnico-raciais? Como alunos e professores são 

amparados pedagogicamente para enfrentar as relações étnico-raciais? 

Teoricamente, essas indagações serão respondidas com base na LDB - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Documento das Relações Étnico-raciais e Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas Escolas; em autores que tratam da 

questão, na área da educação, dentre eles: KabengeleMunanga,Petronilha B. G. Silva, 

Paulo Freire e artigos científicos pesquisados em fonte eletrônica e com confiabilidade 

para amparar a pesquisa. 

As abordagens a respeito das relações étnico-raciais envolvendo, inclusive, 

diferenças e racismo na escola, merecem atenção pela maneira como a sociedade 

brasileira foi se constituindo ao longo da História e aforma como amanifestação de 

racismo continua se reproduzindo. Ressalta-se o que dizem Moreira e Candau a respeito 

da temática, mais especificamente sobre a  pluralidade e a diferença.  

 

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a 

diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais 
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confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, 

abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de 

culturas constitui o grande desafio a que está chamada a enfrentar( 

MOREIRA E CANDAU 2003, p.161). 

 

Embora os documentos oficiais tenham se articulado e recomendado a 

implantação de políticas afirmativas, de ações pedagógicas efetivas que contribuam para 

a eliminação ou redução de práticas que incentivem as desigualdades, os preconceitos e 

as violências continuam. 

As medidas práticas adotadas ainda não têm sido suficientes para apresentar 

solução aos conflitos étnico-raciais no contexto escolar. Esta questão envolve  

diretamente toda comunidade escolar, o professor, os alunos, os funcionários, a direção, 

os pais, o sistema educacional, a sociedade. 

O professor, profissional comprometido com o enfrentamento das questões 

sociais e raciais precisa refletir a respeito das relações étnico-raciais, das subjetividades, 

das diferenças e das identidades negras no contexto da educação. No caso dessa 

pesquisa, no ensino fundamental público. 

Investigar caminhos pedagógicos para lidar com estas situações torna-se 

relevante e urgente, pois a sociedade cada vez mais globalizada, informatizada e 

tecnológica, ainda se caracteriza pela exclusão e pela indiferença em relação ao outro. 

Nesse aspecto, a realização de pesquisas e estudos como nosso, que contextualizam e 

aprofundam as relações étnico-raciais e sociais, no contexto escolar, justificam-se para 

identificar e entender tais problemas, construir soluções e novos olhares sobre a 

temática. 

Esta pesquisa tem a pretensão de contribuir no processo de amenizar equacionar 

melhor a questão social e racial (diferença e racismo), ao menos nas Escolas Estaduais 

Professor Demétrio Costa Pereira e Ana Maria as GraçasNoronha onde atuam os autores 

deste texto.  

 

Referencial teórico  

 

Em se tratando de educação das relações étnico-raciais no Brasil, faz-se 

necessário um resgate da origem, da definição e do que está no entorno do termo 

―relações raciais‖. Esse termo tem origem nas escolas sociológicas norte-americanas. A 
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expressão foi formulada no momento em que eles se dedicaram a interpretar a tensão 

nas relações entre negros e brancos. 

Nesse contexto, situa-se também ―etnia‖ que, semanticamente, congrega uma 

gama de legados culturais dos grupos étnicos no interior e fora deles, configurando e 

permitindo uma pluralidade de identidades. 

Os chamados grupos étnicos vivenciam uma identificação sociocultural oriunda 

de determinadas situações sociais, criando um sentimento de pertencimento e 

produzindo uma identidade, que resulta de um processo de construção político-

ideológica. 

Silva (2004) entende que os termos etnia e raça formam um universo simbólico 

forjado em ingredientes de identidades, por vezes, estereotipadas. Considerando esse 

sentido, há uma mescla dos conceitos de raça e etnia na abordagem das relações étnico-

raciais e que no Brasil acaba sendo um problema de educação. 

O que significa educar para as relações étnico-raciais? Uma educação para as 

relações étnico-raciais significa referir-se à diversidade de gruposétnico-raciais. É um 

processo de educar, cuja abordagem envolve identidades, conhecimentos que se situam 

em contextos de choques de culturas e trocas entre jeitos de ser e viver relações 

culturais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, aprovadas em 2004 

pelo Conselho Nacional de Educação, sintetiza o que se pode entender por educação das 

relações étnico-raciais: 

§ 1º A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a 

divulgação e produção de conhecimentos, bem como de 

atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à 

pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 

negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos 

direitos legais e valorização de identidade, na busca da 

consolidação da democracia brasileira (BRASIL/CNE, 2004, 

p.14). 

 

No complemento do que vem sendo abordado em relação às relações étnico-

raciais, no âmbito da educação, em 2003, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação foi alterada pela Lei 10.639/03, e tratou da obrigatoriedade do ensino da 

história e cultura afro-brasileira e africana no currículo para todos os sistemas e 

modalidade de ensino no Brasil. Segundo Documento das Relações Étnico-raciais e 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas Escolas.  
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Assim, objetivamente, cabe à escola, nos mais variados níveis,incluir no seu 

currículo não só a temática da educação para as relações étnico raciais mas também 

elaborar pedagogias anti-racistas, que aponte para a necessidade dos professores 

estarem qualificados para atuarem no ensino das diferentes áreas de conhecimentos, e  

[...] sensíveis e capazes de direcionar positivamente as relações entre 

pessoas de diferente pertencimento étnico-racial, no sentido do 

respeito e da correção de posturas, atitudes, palavras 

preconceituosas. Daí a necessidade de se insistir e investir para que 

os professores, além de sólida formação na área específica de 

atuação, recebam formação que os capacite não só a compreender a 

importância das questões relacionadas à diversidade étnico-racial, 

mas a lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias 

pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las, para o ensino das 

diferentes áreas de conhecimentos e, além disso, sensíveis e capazes 

de direcionar positivamente as relações entre pessoas de diferente 

pertencimento étnico-racial, no sentido do respeito e da correção de 

posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se 

insistir e investir para que os professores, além de sólida formação 

na área específica de atuação, recebam formação que os capacite não 

só a compreender a importância das questões relacionadas à 

diversidade étnico-racial, mas a lidar positivamente com elas e, 

sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a 

reeducá-las. (BRASIL, 2004, p. 17). 

Quanto à abordagem das questões étnico-raciais, especificamente ligadas ao 

negro,Silva (2005) entende que a africanidade brasileira é multidisciplinar, portanto, em 

termos de programa de ensino, não há necessidade de se constituir uma única disciplina. 

Para Fazenda (2002) a abordagem de conteúdos e metodologias que valorizam as 

relações étnico-raciais estimula o trabalho compartilhado entre campos distintos, 

interdisciplinares. Segundo ela ―a atitude interdisciplinar está contida nas pessoas que 

pensam o projeto educativo‖. 

Prioritariamente, na formação do professor, se faz necessário propor novas 

metodologias para o ensino de estudos étnicos, reformulando currículos e ambientes 

escolares, articulando cultura e identidade, desempenho escolar e diversidade cultural, 

criar ações de oportunidades de sucesso escolar para todos os alunos independente de 

seu grupo social, étnico-racial, religioso, político e de gênero, valorizando a importância 

da diversidade étnica e cultural.  
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Metodologia  

Os procedimentos metodológicos elaborados para análise das relações étnico-

raciais no que tange a diferenças e racismo nas escolas públicas Professor Demétrio 

Costa Pereira e Ana Maria das Graças Noronha, foram: um levantamento e estudo 

bibliográfico sobre o tema; coleta de informações na escola por meio de observações e 

entrevistas formais com professores, alunos e gestores escolares. 

Os dados coletados permitiram que as informações obtidas, analisadas e 

mensuradas,tendo em vista uma resposta ao problema de pesquisa. A pesquisa 

participante coloca o pesquisador em contato direto com o ambiente ou situação 

investigada, obtém dados predominantemente descritivos, enfatiza o processo mais que 

o produto e preocupa-se com as perspectivas dos participantes sobre as coisas. A 

vantagem do contato direto que essa metodologia proporciona e garante ao pesquisador 

captar as influências que o contexto exerce sobre o ambiente ou situação pesquisada.  

 

Resultados e discussão  

 A análise dos autores lidos na bibliografia, a prática desenvolvida durante a 

pesquisa que aborda a questão étnico-racial em sala de aula a observação e entrevista 

possibilitaram análises de como professores e alunos lidam com as diferenças e práticas 

de racismo. 

Observando os alunos em sala de aula percebe-se que a maioria chama um ao  

outro por apelidos e faz piadinhas sarcásticas, principalmente referentes a cor da pele. 

Alguns já se haviam acostumados aos apelidos e não se importavam, outros reagiam de 

forma ofensiva, criando um clima instável. Às vezes havia reações violentas,gerando 

alguns transtornos em sala. Foram várias as situações de preconceito e discriminação 

observadas, sempre carregadas de simbolismo  e insinuações racistas, onde a cor, 

cabelos, lábios, nariz dos alunos negros são referidos  de forma  estereotipadas e 

utilizadas como instrumentos para inculcar a inferiorização. O professor interfere, 

tomando atitudes mais severas com os alunos que usam dessas práticas em sala de aula. 

 Observamos, quanto à posição da escola através da gestão nas situações de 

discriminação de racismo em seu interior, pelos depoimentos, que apresentam 

preocupação e cobram dos professores atitudes mais rigidas, e a coordenação por sua 
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vez, enfatiza aos professores que se precisar, como em casos mais conflituosos, reunir 

para que possam buscar soluções a situação. Problematiza o preconceito racial, as 

práticas de racismo e propõe o respeito nas relações étnico-raciais, chegando a 

desenvolver projetos que abordam essas temáticas em busca de sanar divergências. 

Em nossa observação, para os pais, com relação à discriminação,  percebiam de 

maneira mais conflituosa, pois os apelidos  e estereótipos incomodavam  os filhos, tanto 

quanto eles. Os pais diziam que vinham na escola reclamar porque os filhos chegavam 

em casa relatando e chorando em casa devido os preconceitos e xingamentos sofridos na 

escola.   

Os alunos que geralmente estão envolvidos nessas questões,  provem de famílias 

desestruturadas, com ausência de pai ou mãe e que na maioria são criados por avós, que 

já não conseguem ter dominios sobre estes, e alguns  falta mesmo o acompanhamento 

da família na escola e na educação. Sendo de origem humilde  agem como se  não 

fossem  negros, mas brancos. Se impõe com essa postura, tendo apoio de outros alunos 

pertencentes ao mesmo grupo. 

Ao questionar um professor da área de História de como lida com  as diferenças 

e o racismo no cotidiano escolar, ele afirmou que busca soluções. Ele acredita que não 

acabará com essa problemática, mas  amenizará, juntamente com a comunidade escolar. 

Discutir os problemase buscar possibilidades de concientização  através de palestras, 

dinâmicas em sala de aula e projetos. Sugeriu teatros que retratem o cotidiano das 

relações raciais e o respeito às diferenças, conforme a Lei 10.639/03, Diretrizes 

curricularese a LDB. 

Neste processo de estudo, observação e questionamentos   ambas as escolas são 

semelhantes no ensino fundamental. Constatamos um diferencial nos alunos do nono 

ano que respeitam mais as diferenças, principalmente, no que tange as relações étnico-

raciais. Percebe-se que isso é decorrente da faixa etária. Estes alunos estão saindo da 

adolescência para a idade juvenil, em que ocorrem os sinais de amadurecimento 

 

Considerações finais  

 

Este diagnóstico analisou alguns conflitos nas relações étnico-raciais que 

ocorreram em sala de aula nas escolas estaduais Professor Demetrio Costa Pereira e Ana 
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Maria das Graças Noronha. Estudamos como os alunos e professores lidam com as 

diferenças e as práticas de racismo nestas escolas. 

A partir de questionamentos que  desenvolvam um processo de discussão e 

reflexão coletiva a respeito dos problemas escolares, vemos a possibilidade de criação, 

formação e transformação dessas situações. O conhecimento torna-se, assim, poderoso 

instrumento de ação que atrai o aluno para a mudança de atitude. O conhecimento de 

sua própria cultura como diferente da do outro já é o primeiro passo para a mudança de 

relações. 

Contudo, observa-se que a  discussão das relações étnico-raciais em sala de aula 

requer, por parte do professor, um complexo  planejamento das ações e extremo cuidado 

ao colocar em prática as atividades elaboradas.     

Neste sentido, acredita-se que a formação continuada do professor contribui de 

forma determinante para a elaboração e desenvolvimento de igualdade e respeito às 

diferenças em sala de aula, proporcionando uma aprendizagem significativa e 

transformadora. Espera-se, que leve o aluno a ser um agente ativo no processo 

interpessoal cotidiano, desenvolvendo autoconfiança com autonomia, postura positiva, 

senso crítico, criatividade, interação com os outros colegas etc. 

Por fim, cabe ressaltar que, apesar de alguns percalços vivenciados em ambas as 

escolas analisadas, elas desenvolvem ações positivas que amenizam as problemáticas 

interétnicas e raciais vivenciadas nestas escolas.  
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Resumo  

Mesmo após 12 anos da promulgação da Lei nº 10.639/03, a História e cultura afro-brasileira ainda 

são muito pouco difundidos nas escolas brasileiras, espaços em que são cotidianamente marcadas por 

conflitos raciais, manifestados por comportamentos preconceituosos e discriminatórios que vem 

contribuindo historicamente para a exclusão escolar e desigualdades raciais. Entretanto, buscando uma 

nova forma de refletir a história do povo negro no âmbito educacional, este estudo tem como objetivo 

analisar a percepção dos alunos do curso de Licenciatura em História em relação às questões raciais na 

sua formação acadêmica. Para isso, recorreu-se a abordagem qualitativa, bibliográfica e de campo com 

aplicação de um questionário para consubstanciar as discussões suscitadas. Com os dados da pesquisa 

foi possível perceber que a maioria dos alunos não conhece a lei nº 10.639/03 e não sabem do que se 

trata, porém argumentam que há a necessidade de uma disciplina no curso de História que promova o 

desenvolvimento de aportes teóricos e práticos específicos sobre as questões étnico-raciais na 

sociedade brasileira, como forma de melhor compreenderem os motivos e razões da existência do 

racismo, preconceito e discriminação racial que imperam na sociedade e refletem no espaço escolar.   

 

Palavras-chave: Ensino da História. Relações étnico-raciais. Formação Acadêmica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é resultado de estudos desenvolvidos pelo Projeto ―Desempenho de alunos 

negros na Sala de Apoio a Aprendizagem‖, vinculado ao Grupo de Pesquisa sobre Relações 

Raciais e Educação, sob a orientação da Profa. Dra. Candida Soares da Costa.  

A herança deixada pelos povos africanos foi ao longo dos tempos, sendo reproduzida 

nas escolas como algo sem valor, uma cultura atrasada e associada a tudo que é negativo. Isso 

possibilitou a sociedade brasileira a terem uma visão errônea e estereotipa do negro, a qual 

vem perpetuando de geração a geração, colocando o negro em condição eminentemente 

desfavorável.  

A invisibilidade e a depreciação pelos valores históricos e culturais do povo negro, 

veiculados e reproduzidos nos livros didáticos de História contribuíram ao logo dos tempos na 

internalização de uma imagem negativa da população negra, reforçando comportamentos 

preconceituosos e discriminatórios, contribuindo na cristalização de um ideal de superioridade 

branca, resultando historicamente na sociedade brasileira em desigualdades raciais. 

 Portanto, buscar uma nova forma de recontar a história do povo negro em sala de aula 

faz uma grande diferença, tendo em vista que o aluno tem a possibilidade de reconstruir e 

redescobrir suas identidades, tendo acesso à outra versão da historiografia da escravidão, isto 

é, mostrando que embora os africanos estivessem na condição de escravos, eram dotados de 

cultura, conhecimentos, afetividade e reagia a situação de escravizados, partindo em busca da 

sua liberdade por meio das lutas e resistências.  

Desta forma, o estudo tem como objetivo analisar a percepção dos alunos do curso de 

Licenciatura em História em relação às questões raciais na sua formação acadêmica. Busca 

ainda abordar sob a perspectiva do ensino da História nas escolas brasileiras e da sua 

relevância na inclusão do ensino da História da África e da Cultura Afro Brasileira tendo 

como foco o que preconiza a Lei 10.639/03, a qual alterou o art. 26 da Lei 9394/06 - 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Ao longo de sua história, o Brasil instituiu um sistema educacional excludente e de 

negação de identidade racial, implicando no processo de escolarização de milhares de 

brasileiros negros. A História do povo negro na sociedade brasileira foi intencionalmente 
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construída e reproduzida nos bancos escolares, impregnada de carga racista e preconceituosa, 

reduzida ao sistema de escravidão, exploração do trabalho, submissão e passividade, 

direcionada sob forte negação de sua identidade, desprovida de sentimento familiar e de vida 

social.  

Certamente, essa visão vem se perdurando por mais de quatro séculos, e sua 

permanência deve se ao fato da educação escolarizada no Brasil incorporar uma concepção 

europeia, que ao longo dos tempos vem fortemente cultuando e valorizando a cultura dos 

colonizadores e inferiorizando a cultura dos colonizados. 

De acordo com Munanga (2008) o resgate da memória coletiva e da história da 

comunidade negra não interessa apenas aos alunos de ascendência negra, mas também deve 

interessar aos alunos de outras ascendências, pois para o autor: 

 

[...] essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, 

tendo em vista que a cultura da qual alimentamos cotidianamente é fruto de 

todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se 

desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza 

econômica e social e da identidade nacional. (p. 12). 

 

Munanga afirma que, o grande desafio da educação está em discutir e mostrar o 

racismo como um dos graves problemas de nossa sociedade, e que vem comprometendo a 

vida da população negra em nosso país.  Desta forma, ele acrescenta que: 

 

Se nossa sociedade é plural, étnica e culturalmente, desde os primórdios de 

sua invenção pela força colonial, só podemos construí-la democraticamente 

respeitando a diversidade do nosso povo, ou seja, as matrizes étnico-raciais 

que deram ao Brasil atual sua feição multicolor composta de índios, negros, 

orientais, brancos e mestiços, (MUNANGA, 2008, p. 14). 

 

Considerando o Brasil constituído de uma sociedade multirracial e pluriétnico, nos faz 

pensar a importância do ensino da História na reversão de valores centrados em uma única 

cultura e buscar valorizar o legado de outros povos que também se fizeram presentes na 

formação do povo e da cultura brasileira, como é o caso do povo africano. 

Ao revisitarmos a trajetória do ensino da História na educação brasileira, a partir da 

década de 60, a história lecionada nas escolas favorecia conteúdos que contemplavam a 

formação cívica no intuito de ajustar os jovens para os interesses do Estado, pautada no ideal 

de progresso, tendo como base teórica a historiografia tradicional positivista e eurocêntrica, e 

desta forma, os alunos não eram vistos como protagonistas de história. 
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Para Fonseca (2009) as escolas brasileiras, embora vivenciando inúmeras mudanças no 

século XXI no processo de redemocratização e de reorganização da sociedade brasileira, 

ainda vem ensinando a história nesses mesmos moldes, por meio de reprodução de materiais 

curriculares e didáticos. O autor aponta que é importante que os professores através de suas 

práticas pedagógicas diferenciadas, contribuam na formação do aluno na apropriação e a 

incorporação de valores de que ele é o centro das transformações sociais. É imprescindível 

que os professores de História compartilhem ideia da relevância de apontar caminhos que 

conduzam os alunos à transformação da sociedade brasileira, dando condições a eles de 

exercerem sua cidadania de forma global e significativa. 

Kátia Abud (2004) expressa forte crítica à forma como os currículos são conduzidos 

no Brasil, enfatizando que estes foram historicamente sendo utilizados como instrumento 

ideal para a disseminação do discurso do poder e para a propagação de ideologias. Para a 

autora os discursos históricos dominantes são veiculados e introjetados nos conteúdos 

escolares que de forma eficiente e em sintonia com a mídia, disseminam valores na produção 

de um imaginário coletivo. 

De fato, ao pensar no contexto das relações raciais no Brasil e considerar que a 

construção de uma memória coletiva é resultado de processos sociais, podemos dizer que em 

nosso país foi construída um imaginário social de representação negativa do negro e 

propositalmente difundida. Essa ideologia foi historicamente construída a partir da metade do 

século XIX, tendo como base as teorias racistas que postulavam a hierarquização das raças e 

afirmavam a superioridade ariana tanto na capacidade intelectual como no aspecto moral.  

Essas teorias foram abraçadas pelas elites brasileiras, e os intelectuais da época como 

Nina Rodrigues, Silvio Romero, Euclides da Cunha e Oliveira Vianna absorveram e legitimou 

em seus escritos enaltecendo a construção de uma nação eminentemente branca calcada no 

modelo europeu. 

Esse modo de pensar o negro no Brasil trouxe graves problemas a população negra em 

diversos aspectos, dentre eles o acesso e permanência na educação, ocasionando em 

desigualdades. Tais desigualdades vêm sendo insistentemente reveladas em estudos e 

pesquisas estatísticas, em que comprovam a diferença educacional entre negros e brancos em 

todos os níveis de ensino. Assim, as representações simbólicas criadas em torno do ser negro 

tem colocado a população negra em situação desvantajosa na sociedade, ocupando patamares 
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inferiores na escala social, sendo que homens e mulheres negros para conquistar a sua 

ascensão social tem que romper diversas barreiras imposta pelas múltiplas faces do racismo. 

Portanto, buscar uma nova forma de recontar a história do povo negro em sala de aula 

faz uma grande diferença, tendo em vista que o aluno tem a possibilidade de reconstruir e 

redescobrir suas identidades, tendo acesso à outra versão da historiografia da escravidão, isto 

é, mostrando que embora os africanos estivessem na condição de escravos, eram dotados de 

cultura, conhecimentos, afetividade e reagia a situação de escravizados, partindo em busca da 

sua liberdade por meio das lutas e resistências.  

Contribuindo com essa questão, Silva (2008, p. 21) salienta que: 

A presença do negro nos livros, frequentemente como escravo, sem 

referência ao seu passado de homem livre antes da escravidão e às lutas de 

libertação que ele desenvolveu no período da escravidão e desenvolve hoje 

por direitos de cidadania, pode ser corrigida se o professor contar a história 

de Zumbi dos Palmares, dos quilombos, das revoltas e insurreições ocorridas 

durante a escravidão; contar algo do que foi a organização sócio-político-

econômica e cultural na África pré-colonial; e também sobre a luta das 

organizações negras, hoje, no Brasil e nas Américas. 
 

 Brito (2011) nos informa que a história do povo negro brasileiro vai além das suas 

contribuições na dança, na culinária e na música, isto é, foram nos legados diversos aspectos 

do seu modo de vida e organização político-social, como também sua tecnologia, religião, sua 

filosofia e uma vasta manifestação cultural vivenciado em cada Estado brasileiro.  

Sobre o lugar do povo negro na História do Brasil, a autora enfatiza que ―as elites 

brasileiras estabeleceram através dos livros de história, o mito de uma nação cordial, formada 

por um povo pacifico, amante da ordem e da paz, optando por omitir os conflitos e a violência 

que marcaram esses encontros (ou confrontos)‖. (p. 6). 

Contudo, Brito prossegue afirmando que, além de omitir esses conflitos que 

assinalaram o enredo da história nacional, as elites brasileiras, que continham o poder de 

escrever a história do Brasil, também conferiram diferentes papéis e valores a índios, negros e 

brancos. Portanto, a identidade nacional foi produzida a base da exclusão, invisibilidade e 

omissão dos povos indígenas e africanos.  

E ainda, esses homens e mulheres negros foram ocultados dos livros de história com a 

abolição em 1888 cedendo espaço aos imigrantes europeus considerados mais apropriados 

para um país que buscava o progresso, já que os escravos traduziam o atraso. Desse modo, a 

autora ainda utilizando dessa lógica interpretativa ressalta que: 
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[...] a história oficial tratou esses grupos de forma desigual, omitindo 

exclusões, violência e as contribuições de cada um deles para a formação do 

povo brasileiro e do país. [...] Portanto, foi atribuído ao europeu o papel de 

colonizar e formar um país, além de implementar uma língua nacional e 

organizar a nação social e politicamente. Nesta versão da história, ser branco 

no Brasil carregava significados como ser superior, bonito, civilizado e ser 

dotado de um poder natural sobre a maioria da população, que era inferior. 

Em contrapartida, ser negro, por exemplo, significava ser escravo, feio, 

africano e atrasado.  (BRITO, 2011, p. 7). 
 

Analisando a relevância política dos debates historiográficos sobre a escravidão no 

Brasil, Brito observa que é importante que o professor tenha conhecimento e repassem a seus 

alunos aspectos relevantes trazidas a partir de documentos históricos como da existência de 

vínculos familiares e de amizade, fugas organizadas, revoltas, quilombos, tentativas de 

negociar a liberdade e tantas outras estratégias políticas utilizadas por homens e mulheres para 

sobreviver numa sociedade escravista.  

Contudo, ao pensar não só no processo de escravidão, mas também na história do 

negro e seus feitos na construção do Brasil, torna-se necessário refletir sobre como vem sendo 

proposto os currículos de História nos livros didáticos a cerca da compreensão das relações 

com os tempos e saberes históricos apreendidos ao longo das décadas pelas gerações, na 

perspectiva de entender a interligação entre o passado e o presente.  

 Com o advento da Lei 10.639, a partir de janeiro de 2003, em que tornou obrigatório 

nos estabelecimentos de ensino públicos e particulares, o estudo da História da África e dos 

africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à História do Brasil, abriu-se as portas para uma nova proposta de se 

ensinar a história do povo negro para as novas gerações. 

Oliveira (2003) ao tratar das relações raciais no espaço da escola e dessa interação 

com a prática pedagógica, chama a atenção para a relevância da atuação do professor como 

agente de poder para contribuir num novo modo de pensar das crianças e jovens em relação as 

questões raciais.  

Para isso, a autora salienta a importância da inserção dos estudos raciais na formação 

de professores, defendendo a necessidade da inclusão de estudos obrigatórios sobre questões 

raciais em todos os cursos de graduação, possibilitando que os profissionais saibam e tenham 

domínio de conhecimentos sobre as razões que culminaram na construção das desigualdades 

raciais na sociedade brasileira. Segundo ela, ―esta medida fortalecerá a formação na área de 
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ciências sociais e humanas e dará aos demais profissionais uma visão político-social 

indispensável a sua atuação em uma pretensa sociedade democrática [...]‖. (OLIVEIRA, 2003, 

p. 117).  

Contudo, é relevante ressaltar que, o ensino da História pode contribuir na mudança 

desse ideal imaginário que se instalou na sociedade brasileira, buscando evidenciar outro lado 

da história, uma história positiva do povo africano no Brasil, e a valorização do negro como 

protagonista de sua própria história, a sua cultura, da sua contribuição em todas as áreas 

sociais, na tentativa de desconstruir preconceitos e de preparar as novas gerações para o pleno 

convívio com as diferenças culturais.  

 

3. METODOLOGIA  

 

Para isso, recorreu-se a abordagem qualitativa, que segundo Minayo (2007) se 

preocupa em trabalhar com o ―universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes, e que o universo da produção humana no mundo das relações, das representações e 

intencionalidade dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos‖ 

(p.21).  

    Com o objetivo de verificar a percepção dos alunos do curso de Licenciatura em 

História em relação às questões raciais na sua formação acadêmica, foi aplicado um 

questionário a 50 acadêmicos do curso de História. Optou-se pela aplicação de questionário, 

por considerar uma técnica de investigação, que segundo Gil (1999, p. 128) é composto por 

um número mais ou menos elevado de questões apresentados por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo ―o conhecimento de opiniões, crença, sentimentos, interesse, expectativa, situações 

vivenciadas, etc.‖.  

 O questionário constou de quatro questões, sendo duas abertas e fechas e duas 

fechadas.  É bom ressaltar que o questionário foi voluntário e anônimo.  

 Foi organizado da seguinte forma: a questão 1 buscou verificar se o aluno possuía 

conhecimento da Lei 10.639/03 e do que se tratava; a questão 2 teve a função de saber a 

opinião do aluno se considera necessária a implantação de uma disciplina específica sobre as 

questões raciais no Brasil no Curso de Licenciatura em História , a  questão 3 buscou a 

identificação racial do aluno de acordo com a classificação racial do IBGE; e a questão 4 a 

obter informação sobre em que semestre se encontrava o aluno. 
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Os dados foram coletados, tabulados e analisados. Para consubstanciar as discussões 

suscitadas recorreu-se a pesquisa bibliográfica. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O questionário foi aplicado aos alunos do 1º, 3º, 5º e 7º semestre do Curso de 

licenciatura em História de uma universidade pública no município de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de avaliar a percepção dos alunos em relação às questões raciais na sua formação 

acadêmica. 

Foram coletados dados de 50 estudantes, sendo que deste total, 10 estão matriculados 

no 1º semestre, 16 no 3º do semestre, 12 no 5º semestre e 12 no 7º semestre. Em relação a 

questão  sobre a  classificação racial dos alunos, conforme definido pelo IBGE ( branco, 

preto, pardo, amarelo e indígena), 20% se identificaram como preto, 48% como pardo, 28% 

como branco e 2% como amarelo.    

Como já foi explicado, a questão 1 teve a intenção de verificar  se o aluno possuía 

conhecimento da Lei 10.639/03 e do que se tratava. Do número total de participantes, 82% 

responderam que não conhecem e nem do que se trata a lei e 18% disseram que conhecem, 

porém 7 sabem do que se trata, 2 não responderam.  

Percebe-se que 68% dos estudantes participantes desta pesquisa são negros
140

, o que 

demonstra que as discussões sobre relações raciais nas universidades devem ser fomentadas 

em todos os cursos, principalmente nos cursos de licenciaturas. Nota-se que a maioria dos 

alunos (82%) não conhece a lei 10.639/03 e nem sequer sabem do que se trata. Tendo em 

vista que estes possivelmente estarão atuando como professores da educação básica, é de 

suma importância que seja oportunizado o estudo sobre a História e cultura afro-brasileira e 

africana na sua formação acadêmica, para que possam refletir sobre as problemáticas causadas 

pelo racismo e seus derivados na sociedade brasileira e a necessidade de descontruir mitos, 

buscando trabalhar o respeito à diversidade racial na escola. 

                                                           
 
 
 
140

 Neste estudo, o termo negro é empregado para definir a população brasileira composta pelos grupos raciais 

pretos e pardos. 
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Para Azevedo (2011) o professor de História precisa contextualizar práticas e 

representações para que os alunos consigam compreender conceitos e tenham condições de 

analisar a sua realidade. Desta forma, pode-se dizer que as representações sociais em relação 

aos povos africanos foram veiculadas historicamente de forma estereotipada e desfavoráveis à 

prática de políticas igualitárias que viabilizam um trabalho educativo que sensibilizem as 

transformações das desigualdades.  

 Assim, a autora contribui afirmando que: 

 

Ao trabalhar a pluralidade cultural presente em sala de aula o docente de 

História pode promover a desconstrução do mito da democracia racial e ao 

mesmo tempo ensinar como se constituíram as diferenças no decorrer do 

tempo e como foram historicamente usadas para a inclusão de uns e a 

exclusão de outros. (p.88) 

 

Como podemos perceber, é importante que ainda na graduação, os futuros professores 

em História devem ser preparados para atuar em sala de aula na perspectiva de promover uma 

educação antirracista, implementando o que preconiza a lei 10.639/03 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. De acordo com as Diretrizes, nas instituições de 

ensino superior, a educação das relações étnico-raciais e o estudo de história e cultura afro- 

brasileira e africana poderá ser desenvolvidos, entre outros, como disciplinas curriculares. 

 

Na organização curricular dos cursos superiores (licenciaturas) destinados à 

formação de professores para a educação básica a História e Cultura Afro-

Brasileira deve ser disciplina obrigatória, em especial nas áreas de Educação 

Artísticas e de Literatura e História Brasileira. (MEC, 2004) 

 

Nesse contexto, as Diretrizes aponta a importância da inclusão de disciplina sobre a 

História e Cultura Afro-Brasileira como forma de contribuir na redução das desigualdades 

raciais, evidenciando preocupação com a formação do professor que atuará na educação 

básica, cujo espaço é marcado pela reprodução de imagens negativas do negro, e 

consequentemente, culminando em relações raciais conflituosas, trazendo sérios problemas na 

trajetória escolar de crianças e jovens negros.  

Corroborando com esse pensamento, Brito (2011) considera que a forma como a 

história do povo negro é contada na sala de aula é que faz a diferença.  Nesse sentido, faz se 

necessário que o professor de História aborde as questões raciais propiciando um espaço rico 
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de debates e reflexões que desmistifique os tabus e mitos que foram enraizados na sociedade 

ao longo dos anos. 

Na questão 2 foi perguntado sobre a opinião dos alunos se há a necessidade de  

implantar uma disciplina específica sobre as questões raciais no Brasil no Curso de 

Licenciatura em História. 72% disseram que sim, 26% responderam que não e 2% não 

opinou. 

 

Quadro 1- Justificativas marcantes 

Dos que responderam ―SIM‖. Dos que responderam ―NÃO‖ 

É preciso resgatar a nossa história. 

 (Estudante do 1º semestre) 

Acredito que algo tão profundo deve ser 

trabalhado desde a infância (Estudante do 1º 

semestre). 

“Pela aplicabilidade da lei e por ser o curso de 

licenciatura” (Estudante do 3º semestre) 

O tema é discutido em História da África, Mato 

Grosso e Brasil, embora sem aprofundamento. 

(Estudante do 3º semestre) 

Certeza, isso ajuda a entender a formação do 

Brasil e em consequência a sua estrutura social. 

(Estudante do 3º semestre) 

É uma questão que permeia nossas relações 

cotidianas, mas é de momento, está “na moda”. 

Deve ser abordado, mas não necessariamente 

por uma disciplina específica. (Estudante do 5º 

semestre) 

“Para ampliar o conhecimento sobre grupos 

sociais que influenciaram fortemente o modo de 

vida do brasileiro e foram quase que ignorados 

no ensino da história oficial.” (Estudante do 5º 

semestre).  

Acredito ser desnecessária uma matéria para 

abordar esse tema em específico. Acho 

necessário este debate, porém em outras aulas. 

(Estudante do 5º semestre) 

 

“É muito falha a questão da história do negro, 

bem como a falta de professores especialistas 

nesta área”. (Estudante do 7º semestre). 

Porque o país é fruto de uma mestiçagem de 

várias raças (Estudante do 7º semestre) 

 

 

Fonte: Autores, 2014. 

 

Como podemos observar os estudantes que responderam sim, demonstram a 

necessidade de estudar e entender melhor a trajetória do negro na sociedade brasileira, e 

reconhecem que a história e a contribuição do povo negro para a formação da sociedade 

brasileira foi negligenciado durante séculos na historiografia oficial.  Certamente, esses alunos 

demonstram privilegiar esses conhecimentos para que posteriormente possam desenvolver um 

trabalho mais eficaz em sala de aula, podendo intervir de forma positiva nas situações que 

envolvam atitudes preconceituosas e discriminatórias, na tentativa de contribuir no combate 

ao racismo e as desigualdades raciais em nossa sociedade.  

Em relação aos estudantes que responderam que não há a necessidade de implantar 

uma disciplina que trate das questões étnico-raciais, verifica-se que esta opção é devido não 

conhecerem a lei 10.639/03, e não acreditarem ainda que há racismo na escola e de que nós 
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professores, temos a função social de educar para a diversidade e de contribuir na formação 

de cidadãos mais tolerantes e que valorizem e respeitem as diferenças. Daí a necessidade da 

formação dos professores de História desde a graduação, para que possam desenvolver um 

bom trabalho tanto no ensino fundamental como médio nas escolas brasileiras, e em especial, 

em Mato Grosso. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Entender o imaginário social brasileiro sobre as atitudes e comportamentos acerca do 

universo do racismo e seus derivados está ligado a construção social de inferioridade do negro 

em nosso país, desde o processo de escravidão. A invisibilidade do negro como sujeito 

histórico foi constante na historiografia brasileira.  

A presença do negro nos livros didáticos de História sempre foi marcada como 

escravo, sem referência de cultura, conhecimentos, lutas e resistências. Nesse cenário, os 

professores também se fizeram presentes contribuindo com práticas pedagógicas na 

reprodução de uma ideologia racista e preconceituosa em relação a população negra. Dessa 

forma, a Lei 10.639/03 se apresenta como um valioso instrumento de enfrentamento ao grave 

problema das desigualdades raciais na educação brasileira e no combate ao racismo, porém, 

precisa que os professores estejam engajados nesta luta de valorização da História e da cultura 

negra. 

Neste sentido, este estudo buscou evidenciar a percepção dos estudantes do curso de 

licenciatura em História sobre a importância das questões étnico-raciais na sua formação 

acadêmica. Com os dados da pesquisa foi possível perceber que a maioria dos alunos não 

conhece a lei nº 10.639/03 e não sabem do que se trata, porém a maioria argumenta que há a 

necessidade de uma disciplina no curso de História que promova o desenvolvimento de 

aportes teóricos e práticos específicos sobre as questões étnico-raciais na sociedade brasileira, 

como forma de melhor compreenderem os motivos e razões da existência do racismo, 

preconceito e discriminação racial que imperam na sociedade e refletem no espaço escolar.  
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO À 

DISTÂNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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142
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143

  

 

RESUMO 

O presente artigo aborda o relato de uma experiência em formação continuada no município 

de Nova Olímpia - MT tendo como principal objetivo o aprofundamento das discussões sobre 

as relações étnico-raciais na educação infantil. Certos da necessidade de preparar os 

profissionais da educação para lidar com a diversidade cultural em sala de aula, a secretaria 

municipal de educação de Nova Olímpia, através da formação continuada de professores, 

iniciou os estudos a partir do material Orientação para as relações Étnicos Raciais do MEC, 

implementado na plataforma Moodle, do projeto Rede Formação Municipal. O estudo trata-se 

de mais uma ação do PAR (Plano de Ações Articuladas) que vem para atender uma das 

diretrizes do Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007. O artigo aborda as vantagens e os desafios 

enfrentados pelos tutores, as contribuições do curso relacionados ao tema, à tecnologia, à 

produção e leitura.  Os resultados desse estudo, proporcionou aos profissionais uma maior 

interação na discussão do tema, especialmente aos profissionais da educação infantil.  O 

desenvolvimento da temática contribuiu com sugestões para o trabalho da cultura afro 

brasileira em sala de aula, garantindo o respeito à valorização da identidade, da história e da 

cultura dos afro-brasileiros.  

 

Palavras-chave: EAD. Relações Étnico-raciais. Educação Infantil. Formação de professores 
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

  No Brasil, a partir do século XIX, os direitos assegurados pela Lei Áurea foram 

insuficientes para promover uma política social justa aos povos negros. Depois de quatro 

séculos de escravatura, a luta contra as práticas discriminatórias continuam. A sociedade hoje 

procura amenizar os erros cometidos no passado atuando intensamente contra o racismo e as 

discriminações raciais, procurando conhecer e respeitar a cultura e modos de viver destas 

pessoas. Passamos por um período de lapidação. .(LUZ, 1997 apud ORIENTAÇÕES E 

AÇOES PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICO RACIAIS - MEC)  

A sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus 

ombros a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para corresponder aos 

novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do trabalho livre, do regime 

republicano e do capitalismo. (FERNANDES, 1978, p. 20) 

 

 É importante ressaltar que apesar de todas as dificuldades a população negra não 

perdeu a sua identidade cultural e religiosa. Reivindicações e campanhas defendidas pelo 

Movimento Negro no país fizeram com que o Estado brasileiro estabelecesse projetos que 

promovessem a inclusão social, valorizando a história e a cultura afro-brasileira. A partir da 

LDB de 1996, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro e alterações dos artigos: artigos 26-A
144

, e o 

artigo 79-B
145

, são estabelecidas normas e diretrizes que orientam a escola e a sociedade civil 

quanto ao respeito à diversidade. 

 Antes das orientações pela LDB, acreditava-se que as crianças pequenas não tinham 

preconceitos e discriminação racial. No entanto, estudos recentes revelam que desde cedo as 

crianças negras manifestam uma visão de inferioridade com relação ao seu pertencimento 

étnico-racial enquanto crianças brancas expressam um sentimento de superioridade, sendo, 

em algumas situações, preconceituosas com relação às crianças negras. 

 De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

A auto-estima que a criança aos poucos desenvolve é, em grande parte, 

interiorização da estima que se tem por ela e da confiança da qual é alvo. Disso 

resulta a necessidade de o adulto confiar e acreditar na capacidade de todas as 

crianças com as quais trabalha. A postura corporal, somada à linguagem gestual, 

                                                           
 
 
 
144

 o qual torna obrigatória a temática história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. Artigo modificado em 10 de 

março de 2008, pela Lei 11.645/08, que insere a cultura indígena brasileira no currículo oficial da Rede de Ensino público e privado.   
145 que estabelece para o calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, referidos na Lei Federal nº 
10.639, de 09 de janeiro de 2003. 
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verbal etc., do adulto transmite informações às crianças, possibilitando formas 

particulares e significativas de estabelecer vínculos com elas (RCNEI, p.30, vol.2) 

 Os primeiros embriões dos valores humanos, costumes e princípios éticos, são 

formados na Educação infantil, momento de se combater qualquer tipo de manifestação 

discriminatória. (LIMA, 2005). Essa discussão é primordial na primeira modalidade da 

Educação Básica. Se a criança aprender a respeitar a diversidade , conseguirá, mesmo que em 

meio a sua convivência, desconstruí-los com mais facilidade. 

 Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

 

Dependendo da maneira como é tratada a questão da diversidade, a instituição pode 

auxiliar as crianças a valorizarem suas características étnicas e culturais, ou pelo 

contrário,favorecer a discriminação quando é conivente com preconceitos. A 

maneira como cada um vê a si próprio depende também do modo como é visto pelos 

outros. O modo como os traços particulares de cada criança são recebidos pelo 

professor, e pelo grupo em que se insere tem um grande impacto na formação de sua 

personalidade e de sua auto-estima, já que sua identidade está em construção 

(RCNEI, p.13, vol.2)  

  

A partir da aprovação da lei 10.639/2003 a secretaria municipal de educação, sentiu a 

necessidade de discutir a diversidade étnico-raciais para o trabalho em sala de aula e 

sensibilização. Entende-se que os profissionais da pré escola devem não só preparar estas 

crianças para as séries iniciais, como para a vida. É no período de zero a seis anos que são 

lançadas as bases para todas as aprendizagens vindouras. 

   

FORMAÇÃO Á DISTANCIA NO FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Educação à Distância, mediada pelo computador tem sido considerada um 

importante auxílio aos professores na busca da renovação pedagógica, uma vez que ela 

oferece ferramentas que facilitam o trabalho do professor e permitem a ele explorar diferentes 

estilos de aprendizagem. Deve-se criar condições para que o professor saiba recontextualizar 

o aprendizado e a experiência vivida durante a sua formação para a sua realidade de sala de 

aula, compatibilizando as necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que se 

dispõe a atingir (PRADO&VALENTE,  2002).  
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Nesse sentido, os aspectos da formação continuada precisam ser repensados e 

adequados ao contexto, ela deve permitir ao educador a aquisição simultânea de habilidades e 

competências ―técnicas‖ e ―pedagógicas‖. (VALENTE, 2003). Pensando nessa reconstrução 

de habilidades, o curso teve como sala de formação um ambiente à distância (Moodle
146

), 

implementado no projeto ―Rede Formação Municipal
147

‖. O curso teve como principal 

objetivo aprofundar a discussão da temática das relações étnico-raciais na Educação Infantil e 

auxiliar na construção de um referencial curricular para o trabalho em sala de aula. Uma 

capacitação motivada pelo Plano de Ações Articuladas (PAR), instituído pelo Decreto 6.094 

de 24 de abril de 2007, voltada aos professores que atuam em sala de aula. 

 

CONTEXTUALIZANDO A  FORMAÇÃO 

      As mudanças sofridas na educação nesta última década deve-se ao grande avanço 

tecnológico, que de acordo com Kensk,  

Na era da informação, comportamentos, práticas, informações se alteram 

com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutante caracteriza o atual 

estágio do conhecimento na atualidade. Essas alterações refletem-se sobre as 

tradicionais formas de pensar e fazer educação‘ (KENSK, 2003, pgs. 26-27).  

 

         Nota-se que a troca de conhecimento entre educadores aumentaram consideravelmente 

depois da chegada da tecnologia.  A web 2.0 é grande responsável por essa interação, já que 

com ela as possibilidades de interação e publicação aumentaram. 

 A Educação à Distância (EaD), trata-se de mais um recurso desta geração 2.0 e tem se 

incorporado a educação, proporcionando aos usuários a possibilidade de estudo em novos 

ambientes de aprendizagem, deixando-o livre para aprender quando e onde quiser.         

 A escolha pelo ambiente Moodle na implementação da formação advém dos seus 

parâmetros de configuração acessíveis e de fácil compreensão.  

Muitos foram os desafios enfrentados na montagem e configuração das atividades no 

ambiente, em síntese podemos citar: na manipulação dos recursos do software (chat, fórum, 

lista de discussão, wiki, quiz e diário de bordo), sentimos a falta de algumas habilidades 

tecnológicas, como: inclusão de vídeos nos textos, inclusão e configuração de imagens. 

Verificamos que o acompanhamento do aluno deve ser diário, com muita interação e feedback 
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as suas interações. A estratégia utilizada para superar alguns dos desafios foi o trabalho com 

aluno testes, ou seja, a cada inclusão de atividades, fazia-se o teste do ambiente como aluno 

do curso.  

O Curso Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil teve início em 14 de março de 

2011, com uma previsão inicial de 48 (quarenta e oito) dias para o seu desenvolvimento. Um 

prazo que se estendeu até junho de 2011, finalizando com 88 (oitenta e oito) dias de duração. 

Dividido em três unidades foi orientado por um plano de curso divido em temas 

contextualizados pelo material do Ministério da Educação e Cultura (MEC).    

O início das interações se deu no fórum de apresentação, com uma comunicação cheia 

de expectativas ―Mais um desafio que se inicia, espero que o curso supere minhas 

expectativas‖ (SM, Maio de 2011). ―Aqui estamos juntos novamente estou feliz em debater 

com vocês esse tema, que infelizmente acontece todos os dias ―preconceito‖. (RLMN, Maio 

de 2011).   

Na primeira unidade, o usuário apropriou-se de diversos recursos, 

manipulando-os. O fórum de dúvidas nesse primeiro momento orientou 

algumas ações, questionamentos como: ―Por que minha situação está irregular 

se já enviei todas minhas atividades? Tem algo errado? É em construir essa tabela, 

quem puder me ajudar agradeço‖. (LFA, Maio de 2011). ―Estou com dúvida em 

como fazer o exercício minha contribuição unidade II, se alguém puder me dá 

alguma dica; eu agradeço‖.(GLP, Maio de 2011)  

 

A interação e a troca de idéias (os feedbacks), demonstram certo enriquecimento 

pedagógico:  

Muito bom o seu vídeo... Excelente suporte para se trabalhar e discutir o 

racismo nas escolas! Adorei o vídeo. (SM, Maio de 2011). Sabemos que o racismo 

e a discriminação existem, mas, precisamos batalhar para que nossas crianças 

cresçam repudiando este sentimento. (GLP, Maio de 2011)  

 

No decorrer das Unidades II e III alunos demonstraram conhecer melhor os recursos, 

sem problemas na interação com o ambiente e seus recursos. Percebe-se uma maior liberdade 

e a autonomia na manipulação do ambiente e nos seus estudos.  A desistência de três 

participantes se deu ainda na segunda unidade e os motivos que levaram à desistência foram a 

ausência no ambiente e a falta de interação.  

O término do curso se deu em junho de 2011, onde os grupos, enfim, conseguiram 

alcançar os objetivos do curso, valendo-se de todos os recursos disponibilizados no Moodle. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 517 

Nessa etapa, foi possível perceber que a falta de alguns conhecimentos em informática 

prejudicaram em parte o trabalho no ambiente. O curso Relações Étnico Raciais na Educação 

Infantil, contou com 22 (vinte e dois) inscritos e destes 19 (dezenove) conseguiram terminar, 

ou seja, 86% dos participantes concluíram o curso com aproveitamento superior a 75%. Os 

dados reafirmam o que Valente (2003, p.22)  defende ―O melhor é quando os conhecimentos 

técnicos e pedagógicos crescem juntos, simultaneamente, um demandando novas idéias do 

outro. O domìnio das técnicas acontece por necessidade e exigência do fazer pedagógico‖.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este curso teve a pretensão de esclarecer a política educacional que reconhece a 

diversidade étnico-racial na educação infantil, em correlação com a faixa etária e com 

situações específicas dessa modalidade de ensino, através da formação continuada na 

modalidade EaD. 

Buscou-se subsidiar o trabalho dos professores com a diversidade na educação infantil, 

pontuar as competências/habilidades desenvolvidas no cotidiano escolar, motivadas pelo 

cumprimento da Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003.  

Pretendeu-se acima de tudo, apresentar princípios significativos e fundamentais que 

orientassem os profissionais da educação infantil quanto ao trato positivo do tema, 

apresentando sugestões para o desenvolvimento da proposta curricular das instituições de 

educação infantil no município.  

Nesse contexto, um grande esforço cooperativo se fará necessário para abolir todas as 

barreiras ao acesso às oportunidades de educação e trabalho. É paradoxal, mas a EAD tenderá 

a abolir as distâncias educacionais, pois a conjugação das conquistas das tecnologias de 

informação e telecomunicação com as da pedagogia permitirá que o professor seja capaz de 

aprender sempre; ser consciente e crítico, que dialogue com as diferentes culturas e os 

diversos saberes, que saiba trabalhar de forma cooperativa e que seja flexível empreendedor e 

criativo para administrar sua carreira e sua vida pessoal, social e política. Pelo o fato de 

conhecer essa modalidade de ensino conseguiram interagir e levar adiante o curso, 

promovendo mais qualidade nas formações, fortalecendo a interação e a prática entre estes 

profissionais. É visível todo o crescimento nas habilidades destes profissionais, práticas 

puderam ser contextualizadas e discutidas com demais colegas de profissão, sinalizando uma 
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grande sensibilização quanto ao trato com a diversidade étnico-raciais e na superação de 

barreiras quanto aos adventos tecnológicos.  
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RELAÇÕES RACIAIS E IDENTIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Rosana Fátima de Arruda
148

 

 

Resumo  

O objetivo é apresentar o trabalho pedagógico desenvolvido em escola pública em turma de educação 

infantil – 4 anos que propõe um projeto de intervenção sobre identidade e relações raciais, durante o 

ano de 2012. A finalidade da proposta é compreender quais concepções subjazem o comportamento e 

discursos das crianças em relações raciais e a partir aferir algumas práticas sociais que provoquem a 

reflexão e mudança de comportamento e de linguagem a partir das experiências vividas pela turma em 

questão. Nesse processo fez-se necessário ouvir e observar o discurso dos alunos e dos pais que 

imbuídos de ideologias e hegemonia implicam diretamente na identidade. Nesse sentido, também a 

professora e a auxiliar do desenvolvimento infantil (ADI) tiveram que autoavaliar e cuidar das suas 

ações, de forma a não formar opiniões ou visões individuais a cerca de determinados valores e ditos 

populares. A metodologia de pesquisa é de caráter qualitativo, com enfoque na história de vida. As 

etapas de ações (etapa1: plano de aula; etapa 2- entrevista com a família; etapa 3- momento da 

reflexão e registro; etapa 4- oficinas; 5- culminância do projeto e; etapa 6- produção do trabalho em 

artigo) foram definidas com o propósito de conduzir organizadamente o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, porém a flexibilidade de adequação se fez presente sempre que necessário. As 

considerações finais apontam para a presença de estereótipos, preconceitos e discriminação racial, às 

vezes evidente e outras camufladas, porém o contexto de trabalho se mostra receptivo a proposta 

praticada e aos novos conceitos, valores e referência identitária. 

 

Palavras-chave: Identidade, Linguagem, Relações Raciais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta o resultado da proposta de intervenção feita em sala de aula no 

ano de 2011. Para respaldá-la reportei as experiências pessoais e coletiva (da turma em 

estudo), acadêmicas e as formações continuada e nesta quero fazer destaque para o Pitec
149

 

que orienta sobre as ações articuladoras entre a prática pedagógica e o uso das tecnologias e 

mídias no ambiente escolar. A essas diversas experiências pautadas em ações e reflexões que 

resultou este projeto que busca compreender e intervir no processo construtivo da identidade 

da criança de 04 anos no ambiente escolar. Duas perguntas foram usadas para nortear o 

trabalho: Como os discursos e comportamentos das crianças se evidenciam em relação às 

relações raciais?  De que forma as identidades das crianças são construídas? São 

questionamentos que vertem para o conhecimento e compreensão da história de vida das 

crianças e busca fornecer mecanismos educacionais que melhore a qualidade ensino-

aprendizagem. 

 Diante dos fatos, intervenções, emoções e afetividade que as ações intencionais 

foram se definindo, por isto faço necessária uma discussão de conceitos e entendimento que 

conduziram minhas ações em sala de aula. 

 

PERSPECTIVA DA IDENTIDADE EM RELAÇÕES RACIAIS 

 

Partindo do pressuposto que identidade não é, nem está estática, mas em movimento, 

em construção com o que ouvimos, sentimos, aceitamos e negamos. É na relação e interação 

com o outro que construímos aquilo que somos. 

 Identidade segundo HALL (2000, p.109) apud BATISTA (2005, p.28): 

As identidades parecem inovar uma origem que residiria em um passado 

histórico com o qual elas continuariam a manter certa correspondência. Elas 

tem a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da 

linguagem e da cultura para a produção não daquilo que somos, mas daquilo 

no qual nos tornamos. 
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Nessa perspectiva, compreende-se que a construção da identidade é um processo 

baseado em práticas sociais, culturais e éticas. Munanga (2002, p. 64) em discussão sobre a 

identidade do negro afirma que ―a construção social da identidade se produz sempre num 

contexto caracterizado pelas relações de força.‖ 

Dessa relação de poder, que se caracterizam as identificações grupais e individuais, 

fornecendo ideias, conceitos, referencial de beleza, o que é certo e o que é errado, ou seja, em 

meio à diversidade cultural vivenciado na escola permeado pelas relações de poder que se 

constrói sua identidade. Consoante, os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (PCNEI,1998) contextualizam o conceito de identidade como processo gradativo e 

interativo socialmente, que está em construção com o outro, para se diferenciar, perceber suas 

características em oposição do outro.  

Toda criança no seu processo de vida constrói inúmeras habilidades, e necessitam de 

carinho, atenção e apoio, para aprender amar e respeitar, não há evidências ou conhecimento 

de que a criança no seu nascimento tenha tendências inatas para amar ou odiar.  

São as experiências que esta vai ter com os adultos e com outras crianças que vai 

determinar em grande parte o tipo de relacionamento que ela vai desenvolver com o mundo 

que a cerca. O ponto de partida do desenvolvimento das atitudes positivas ou negativas, diante 

dos outros, significa a interação que se estabelece entre a criança e a família ou a criança e a 

escola.  

E com base na promoção da construção identitária que segundo Monteiro (2010, p.08): 

 O processo educativo pode contribuir para o resgate da identidade, 

autoestima e autonomia da criança, pois a escola é um espaço de encontro e 

embate das diferenças raciais, podendo ser instrumento eficaz para diminuir 

e também prevenir o processo de exclusão social e incorporação de 

preconceitos pelas crianças. 

 

Apresentar a escola pra a criança desde a primeira etapa da educação infantil viabiliza 

relações de convívio com as outras crianças e adultos, contribuindo assim, para a construção 

de identidade com respeito à diversidade cultural. O que vai possibilitar a autonomia, a ser 

uma pessoa segura e crítica desde cedo, além de ser despertada para um mundo diferente 

daquele a qual é o próprio lar, pois a escola tem o papel e o dever de incentivar a criança para 

refletir seus sobre próprios desejos, de mostrar realidades novas, de envolvê-las em leituras, 

escritas, artes, enfim, propor situação de intenso prazer, contradição e aprendizagem. 
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Vale ressaltar, que focarei um dos papéis implícito à escola o fortalecimento das ideias 

de estigmatização
150

. Sabendo que na escola as relações de poder são estabelecidas pelas 

idéias ideológicas e hegemônicas do grupo dominante, que fundamentam sua força no trato 

desigual das pessoas, representadas aqui na figura do aluno. Assim a construção identitária do 

negro foi e é construída a partir do referencial eurocêntrico, os tratamentos desiguais dos 

professores e de alunos para com os alunos de cor ocorriam e ainda ocorrem em algumas 

situações sem a percepção ou por resistência do discriminador de aceitar que a desigualdade é 

estabelecida pela cor. (MULLER, 2009) 

Contudo, para melhor compreender e avaliar a construção da identidade racial através 

dos comportamentos e discursos que recorri a Análise Crítica do Discurso. (ACD). 

 

Análise das Informações 

 

Para conseguir contemplar o objetivo proposto que foi compreender e intervir no 

processo construtivo da identidade da criança de 04 anos no ambiente escolar. Entrevistei 

dezoito famílias das vinte e cinco presentes na turma, as outras sete, a entrevista não se 

confirmou por motivos como a falta de tempo da família, transferência de escola e recusa na 

participação da entrevista. Para preservar a identidade das famílias e das crianças os nomes 

usados são fictícios.  

Com base na proposta do projeto de intervenção tive duas perguntas que me 

direcionava a prática pedagógica: Como os discursos e comportamentos das crianças se 

evidenciam em relação às relações raciais?  De que forma as identidades das crianças são 

construídas? 

Como primeiro eixo norteador, focalizei os momentos de ludicidade, roda de conversa 

e as entrevistas, marcados pela prática social, emaranhados de discursos provenientes de sua 

vivencia e interações diversas, familiar ou não.  

O primeiro aspecto a considerar nas informações coletadas foi à autodeclaração de cor, 

nenhuma criança se identificaram preta ou parda, vinte deles disseram ser branca e outros de 

pele mais escura, disseram ser moreno. A autodeclaração fez parte de todo o processo escolar, 
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pois através dela eu ia conseguindo observar as intervenções frente ao trabalho proposto. No 

primeiro momento a pergunta foi aberta, escolhiam a cor que sempre ouviram ter e que aos 

poucos iam se identificando. Nas atividades de pintura auto representativa as cores de lápis de 

cor usada era somente o denominado cor de pele (rosa clarinho), as outras cores como 

marrom ou preto eram ignoradas. 

Inicialmente nas atividades de autodeclaração a cor parda era desconhecida, e de 

acordo com a pigmentação mais próxima do branco, se firmavam como brancos e os de cor 

preta, se afirmavam moreno ou branco. No entanto, quando isso ocorria havia os colegas que 

os apontava como preto e era um briga, pois o sentimento de ofensa se fazia presente. 

Vejamos um exemplo ocorrido na roda de conversa quando pedido para se apresentarem 

falando das suas características: 

 

 Carla- tenho quatro anos (mostra nos dedos), sou branca e bonita. 

 Os colegas apontavam e gritavam: Você é preta e gorda.  

 Carla – Eu não sou nada... (chora) 

 

De modo semelhante ocorreu na entrevista, com seus pais quando perguntado sobre 

cor, a mãe falou morena clara e o pai em meio ao apelo da filha que dizia branco,  disse 

moreno. O pai tinha a mesma cor da menina (popularmente pode-se dizer moreno escuro). 

Quando perguntado novamente sobre a cor, sob a perspectiva dos critérios do IBGE o pai de 

inicio demonstrou não identificar com as cores, enquanto a filha insistia branco ou índio. 

Firme a mãe interveio dizendo fale pardo. 

São situações que retratam o cotidiano social e que são materializadas pelo discurso, 

aqui as escolhas lingüísticas em relação à cor evidencia o universo social mais amplo, que a 

construção da prática social é resultado de um emaranhado de relações sociais em situações 

diversas. 

Ou seja, a identificação da cor da pele pode-se dar de diferente maneira dependendo 

do contexto e da finalidade. Nesse contexto o pai teve essa postura, mas em outra situação 

poderá o pai ter outra postura. 

Nessa perspectiva o eu vai se construindo implicitamente frente a discursos de outros, 

tomando o formato das ideologias, e num campo maior, hegemonicamente vai se 

fortalecendo. 

Ao escolher ser branco e recusar ser preto pode demonstrar a omissão, a negação e ou 

a construção da identidade. 
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Telles
151

 (1996) em pesquisa analisando a construção da identidade brasileira em 

comparação a dos americanos argumenta que ao aceitar: 

   

Um sistema de classificação racial no qual a identidade racial do mulato 

(também mestiço, pardo) é uma categoria totalmente legitimada, juntamente 

com uma ideologia do branqueamento, que dá maior valor a uma pele mais 

clara, é apontado como um obstáculo à formação de uma identidade afro-

brasileira. Os pardos se vêem como melhores do que, e diferentes, dos 

‗negros‘ brasileiros. (Telles, 1996, p.126) 

 

 Em suma é isso que percebemos nos fatos narrados, além de evidenciar como é forte a 

ideologia do branqueamento
152

. Para tanto se faz necessário ações que mobilize os pardos 

para se identificarem como negros, desta forma ampliam o número de negros e de políticas 

voltadas para o fortalecimento deste grupo de segregados socialmente e politicamente. 

Saliento que as crianças não tinham intimidade com a palavra parda, nem mesmo os 

pais quando entrevistados se mostraram familiarizados com a cor parda, porém quando 

confrontado entre as categorias do IBGE escolhiam ser pardos do que pretos.  

Telles (1996, p.126) explica essa escolha escrevendo o seguinte:  

É do interesse dos pardos não se identificarem como negros, já que suas 

oportunidades de vida são claramente maiores e seu casamento com pessoas 

de pele mais clara é encorajado, aumentando as oportunidades também para 

seus filhos.  

 

O buscar pelo referencial no branco é histórico e politicamente foi marcado por 

políticas de exclusão e racismo. Racismo ao som da democracia racial.  

Sant‘Ana (2005) explica esse paradoxo remetendo-nos ao passado, argumentando que 

racismo é um assunto complexo e não singular do Brasil, essa prática faz parte da história da 

humanidade, porém no Brasil ela tomou proporções excêntricas, sendo até pouco tempo 

desmerecidas de racismo, com o argumento da democracia racial.  

 

É bom lembrar que a cultura popular sobrevive aos tempos porque ela é 

transmitida através das gerações. E sendo o racismo um fenômeno 

ideológico, ele se consolida através dos preconceitos, discriminação e 

esteriótipos. (Sant´Ana, 2005, p.45) 
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Outra situação semelhante aconteceu quando os alunos estavam desenhando e 

pintando a família, percebemos o conversar entre as duas primas, uma tocando a outra 

dizendo que a pintaria da cor branca, porém fazia muitas perguntas de confirmação da cor, 

relacionando-a a mãe. E a prima questionada sem gesticular uma palavra somente sacudia a 

cabeça confirmando as argumentações.  

Vale ressaltar que ambas tem a mesma tonalidade de cor, a diferença estava na textura

 do cabelo, um dos fatores identitários dos negros. Quando o cabelo tem a textura lisa o 

preconceito em torno da criança é menor.  

Gomes (2003) em pesquisa sobre a construção da identidade negra evidencia entre os 

entrevistados que o cabelo traz uma carga identitária negra marcada, e para a maioria das 

pessoas isso é significado de inferioridade, pois esta ligada ao feio. Esse discurso também se 

confirma entre os familiares e os agentes educativos do ambiente escolar que tratavam o 

cabelo crespo como ruim e que deveriam ficar sempre amarrado.  

Reflitamos o enunciado, e percebemos como a estética corporal é usada como 

estigmatismo para inferiorizar e através daí firmar suas verdades.  

 

Ele é um símbolo explorado nas relações de poder e de dominação para 

classificar e hierarquizar grupos diferentes. O corpo é uma linguagem e a 

cultura escolheu algumas de suas partes como principais veículos de 

comunicação. O cabelo é uma delas. (GOMES,2003, p.174) 

 

O processo de coersão vai se configurando delicadamente, sob jargão, piadas, 

brincadeiras, discursos do cotidiano, que se configura como costumes e atitudes sem malícia, 

aparentemente. 

Tenhamos uma olhar crítico e clínico nestas situações. Organização de atividades de 

socialização com foco nas parcerias das crianças sob o aspecto racial, buscando a 

naturalização do abraço, do trocar carinhos, do toque no cabelo, do segurar na mão sem que o 

preconceito e o racismo pairem sobre a inocência da educação infantil. 

Nos primeiros trabalhos os alunos de pele mais clara recusavam a segura na mão e 

estar junta das crianças de pele escura. Com os dias, as crianças de pele escura se recusavam a 

participar, porque sabiam que passariam por situação de constrangimento, mesmo havendo 

uma intenção pedagógica.  

Entremeio as atividades, recorri ao filme A Princesa e o Sapo que contava a história de 

uma jovem negra batalhadora que se torna princesa. Considerando o contexto onde o filme é 
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contado e as ideologias que ele traz, priorizei a imagem de uma família negra protagonista, 

dando lhes referência positiva em relação à identidade da pessoa negra. A maioria das 

crianças ao primeiro contato considerou o filme ruim, ―só tem gente preta‖. Foi necessário 

estratégias de apresentação do filme para que as crianças se agraciassem com o filme.  

Em todo o processo se percebe a relação de poder, a estigmatização do corpo, de 

comportamentos e discurso de naturalização das ações preconceituosa e discriminatória 

baseada na cor da pele. É tão naturalizada nas práticas sociais que a criança negra vai se 

culpando, se omitindo, se negando a participar a se aceitar como participante mesmo sendo 

pessoa de direito e de capacidade igual aos que tem pele clara. 

A disposição, a segurança das crianças em usar discursos para negar o outro é 

afirmado pelas práticas sociais. Diariamente crianças brancas vivem elogios (Que cabelo 

bonito! Que par de olhos lindos!), frases afirmativa, estímulos e oportunidades mais de 

participação em atividades.  

Para os de pele negra os elogios são diferenciados (Que engraçadinho! Bonitinha falta 

arrumar!). Na sala havia um garoto, que quando observava elogios em direção oposta à dele 

ele gritava: E eu, e eu? Insistia até receber o elogio.  

São mecanismos que ele encontrou pra se identificar e não se excluir. A democracia 

racial
153

 permite essa relação moderada, com feição de harmoniosa.  

 

METODOLOGIA  

 

Como compreender as relações de poder e ideologia nos discursos? A partir de leituras 

cheguei ao estudo da abordagem teórico-metodológica Análise Critica do Discurso (ACD) de 

Fairclough que busca compreender a realidade social a partir da análise do discurso como 

prática social. Entendo ser interessante compreender o que é discurso a partir de Resende e 

Ramalho (2011) apud Fairclough ( 2001a, p. 91): 

 

É considerar o uso da linguagem como forma de prática social e não como 

atividade puramente individual ou reflexo de variáveis institucionais. Isso 
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 Ler Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala (1930). No livro retrata o mito da democracia 

racial no Brasil. 
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tem varias implicações. Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, 

uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente 

sobre os outros, como também um modo de representação, [...] Segundo, 

implica uma relação dialética entre o discurso e a estrutura social, existindo 

mais geralmente tal relação entre a prática social e a estrutura social: a 

última é tanto uma condição como um efeito da primeira. 

  

Ou seja, o discurso se materializa em texto oral ou escrito e contextualizado pela 

realidade social, a prática social.  

 De acordo com ACD o problema de pesquisa parte na prática social, com elementos 

discursivos de poder, hegemonia e ideologia. E como toda relação humana é conflituosa as 

relações são construídas através da articulação da relação de poder, estabelecido por uma 

ideologia que segundo Fairclough (2003) são representações, mas podem ser legitimadas em 

maneiras de ação social e inculcadas nas identidades de agentes sociais. (Resende e Ramalho; 

2011; p. 53).  

Vale ressalta que a hegemonia na compreensão de Chouliaraki e Fairclough (1999) 

apud Resende e Ramalho (2011, p.47):  

 

Enfatiza a importância da ideologia no estabelecimento e na manutenção da 

dominação, pois, se hegemonias são relações de dominação baseadas mais 

no consenso que na coerção, a naturalização de práticas e relações sociais é 

fundamental para a permanência de articulações baseadas no poder. 

 

Diante do exposto a abordagem teórico-metodológica oferece caminhos de pesquisa 

qualitativa e permite a análise do discurso e a compreensão dos sentidos envoltos nos diversos 

textos. Para a coleta de dados, fez-se uso de entrevista com os pais, observações e registros 

diários das atividades educativas de sala.  

 

Campo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada em escola pública, localizada na periferia do município de 

Várzea Grande, em turma de Educação Infantil – 4 anos, no período matutino. A turma era 

composta de 25 crianças, dessas doze meninos e treze meninas, uma auxiliar do 

desenvolvimento infantil (ADI) e a professora regente da turma (eu). As reuniões de pais e 

mestres ocorriam a cada bimestre, mas o contato com os pais sempre ocorria na entrada e 

saída dos alunos. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 528 

A escola é considerada pela Secretaria de Educação como média (de seis a oito salas), 

sua estrutura não esta adaptada para atender crianças de educação infantil, não tem parque, 

brinquedos e é a boa vontade, a criatividade e parceria da escola com os pais que faz o 

diferencial no atendimento. 

A proposta do projeto de intervenção foi pensada por um grupo de três professoras, 

porém cada uma desenvolveu suas ações de acordo com a sua realidade (nível de 

aprendizagem, ritmo e imediatismo) e eu foquei a turma de educação infantil – quatro anos. O 

desenvolvimento metodológico foi dividas em etapas: planejamento de aula; entrevista com a 

família; momento reflexão, oficina e culminância. 

 

 

 Das Etapas 

 

1. O planejamento de aula _ Pensada com o objetivo de promover ações concretas e articuladas 

em detrimento do desenvolvimento da linguagem oral e compreensiva, entre outras áreas 

especifica referente ao atendimento as crianças de quatro anos. A rotina é outro fator 

preponderante no planejamento de aula, pois permite ao aluno conhecer sobre as ações a ser 

desenvolvidas no seu cotidiano escolar. Dentre as atividades rotineiras destaco a contação de 

histórias clássicas e modernas com a utilização de livros com enfoque intercalado entre negros 

e não negros, brincadeiras, cantigas, recorte, colagem, pintura, o faz-de-conta, o cantinho 

personalizado como o salão de beleza, a hora do CD e ou DVD e a roda de conversa.  

2. Entrevista com a família – A primeira reunião com os pais, apresentou-se o projeto na integra, 

justificando e objetivando o trabalho naquela turma. Solicitou deles a parceria para o 

desenvolvimento de um trabalho reflexivo e interventivo. Desse momento em diante, iniciou 

o agendamento da visita domiciliar respeitando as possibilidades dos pais. Estando na casa do 

aluno, procede a entrevista, seguida do registro das observações e anotações no diário de 

bordo. O registro fotográfico é feito sob concessão familiar, e faz parte do material que vai 

compor o livro da vida. 

3. Momento reflexão _ São os momentos de estudos e reflexão com um grupo pequeno de 

professores interessados, tendo como material as entrevistas, as anotações, as conversas de 

roda de conversa e alguns textos do livro Superando o Racismo; Orientações e Ações para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e os fascículos do curso de especialização à distância 
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Relações Raciais. Esta etapa, também marca o processo de análise e produções de intervenção 

pedagógica referente à proposta do projeto. Esta etapa teve acesso livre em todas as outras 

fases de desenvolvimento. 

4. Oficina – É o encontro de pais e professores, para a construção de brinquedos de fácil 

manipulação, a partir de coisas recicláveis (bonecas, bilboquê, peteca, vai-e-vem). Os 

encontros foram definidos para acontecerem em dois sábados. Neste momento houve uma 

breve reflexão da proposta de trabalho, seguido da historicidade de cada brinquedo 

construído. 

5. Culminância do projeto _ Exposição de todo o material produzido junto à família e a equipe 

gestora, em forma de data show. Cada criança pôde autografar seu livro e entregá-lo ao seu 

convidado especial. 

O trabalho é árduo, porém prazeroso. Eu e a ADI (Auxiliar do Desenvolvimento Infantil) 

tivemos um papel importante ao articular e organizar o ensino aprendizagem da criança de 04 

anos, tornando-nos a escriba e leitora do processo de letramento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi um trabalho complexo, mas produtivo. Inicialmente, muitos das crianças nos 

desenhos se registraram como branco ou com característica de branco, contudo nos trabalhos 

finais o auto desenho trazia características própria da sua imagem, o que acredito tenha 

contribuído para a construção da identidade. 

Apesar de registrar mudanças como a aceitação e respeito às crianças de pele mais 

escuras e com o cabelo mais crespo, é preciso um trabalho continuo de desnaturalização
154

 e 

desconstrução das relações ideológicas, permeadas pela política da desigualdade de 

oportunidade e acessibilidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 Ler MULLER, Maria Lúcia Rodrigues. Educação e Diferenças: os desafios da Lei 10.639/03. 
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Diante do proposto, encontramos dificuldade em mediar situações discriminatórias e 

preconceituosas, porém as reflexões nos faziam criar estratégias inesperadas, mas proposital 

para trabalhar a identidade negra. As crianças chegaram à conclusão que todas as famílias da 

sala tinham pessoas negras e não negras, e que tocar era bom, fato evidenciado em 

apresentações de alunos em pares. 

O trabalho junto da família foi circunstancial pra despertar o olhar, o observar, a 

reflexão aos discursos de inferioridade e desprezo com relação ao negro na própria fala e dos 

que estão em seu convívio. Todos sabiam que a condição de ser negro é difícil, mas se fazer 

perceber negro é mais difícil, pois a consciência, e o saber de sua condição geram 

responsabilidade consigo mesmo e com os que estão ao seu redor. 
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TRABALHANDO RACISMO EM SALA DE AULA: A IMPORTÂNCIA DA 

FORMAÇÃO DOCENTE 
 

João Pedro Pereira Rocha
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Resumo:  

Das problemáticas enfrentadas no dia a dia e no cotidiano de milhares de pessoas, racismo e 

discriminação racial figuram entre, se não os maiores problemas, os mais emblemáticos, 

verdadeiro desafio aos nossos dias. Sob a perspectiva de refletir a abordagem do tema 

racismo, em sala de aula, o presente trabalho teve por objetivo verificar o papel da formação 

docente no contexto de problematização dessa temática em sala. O desenvolvimento da 

atividade partiu da reunião de uma bibliografia que versa sobre o problema do racismo em 

seus aspetos históricos, sociais e culturais. O segundo momento foi o de recorrer a uma 

literatura voltada para o uso do tema racismo por docentes na Educação Básica. A revisão e 

reflexão acerca de estudos sobre racismo em sala de aula e a formação docente permite 

pontuar alguns resultados, que dialogam com o objetivo deste trabalho. A abordagem sobre 

racismo em sala de aula possui intima relação com a formação docente, de modo que a 

preparação, ainda na academia, aparece como o alicerce para a eficiência no trabalho docente.  

Faz-se necessário ao professor refletir criticamente sobre seu espaço no meio escolar e na 

formação dos estudantes, de modo que ao abordar a história da África, está não apareça como 

vitima, mas como protagonista. A formação docente deve reunir elementos que garantam ao 

professor a possibilidade de ver como prioridade as organizações e instituições negras. 

Também é necessária uma formação crítica, responsável por novas significações para 

abordagens de cunho tradicionalista, a exemplo de, problematizar as datas cívicas ligadas à 

luta contra o racismo, de modo à historicizar tais datas. O enfrentamento das problemáticas 

ligadas ao racismo encontra na valorização da formação docente viés que legitima o espaço 

escolar como local privilegiado na luta pela harmonia e igualdade entre as pessoas. 

 

Palavras-chave: Racismo. Educação. Formação Docente  
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1. INTRODUÇÃO 
 

É certo que o tema racismo já rendeu e rende inúmeros trabalhos, discussões e intrigas, 

concordâncias e divergências que fazem deste, um tema cada vez mais atual, intrigante e 

necessário de reflexões. Marca própria da sociedade brasileira, a união entre diferentes povos 

e culturas fez surgir, o que hoje em dia figura entre os maiores problemas a ser enfrentado por 

instituições públicas, privadas e sociedade em geral. É nesse contexto que se faz importante a 

contribuição de discussões acerca do racismo no seio de instituições responsáveis por 

promover a formação dos indivíduos, as escolas. Assim, faz-se necessário desenvolver 

reflexões que estejam atentas ao modo como às escolas veem abordando e discutindo o 

racismo com sua clientela, ao tempo que verificar o papel da formação docente nessas ações.  

Diante da importância que do tema para o contexto nacional, logo podemos perceber a 

riqueza da contribuição que este tópico possui, mediante a intenção em fazer com que o negro 

reflita sobre seu papel e de sua contribuição social. Em publicação recente de um jornal 

eletrônico, a professora Jurema Werneck foi contundente em dizer que o brasileiro o racista, e 

que ―o racismo produz privilégios‖, a autora completa que a negação de polìticas afirmativas, 

como a cota, não ser aceita, devido o racismo presente na sociedade brasileira.  

A partir da importância social da escola, alguns questionamentos são necessários: qual 

o real valor que há na formação docente para o trabalho com racismo? Qual posicionamento o 

professor deve ter em relação à representação que é feita de instituições e organizações 

negras, ainda, em alguns pontos, carentes de ressignificações atualizadas? Como professores 

em suas disciplinas ou campo de atuação podem vir a contribuir para discussões sobre 

racismo e sociedade? 

Assim, o trabalho teve o objetivo de analisar o papel da formação docente no trabalho 

com racismo na Educação Básica e para construção de reflexões acerca do racismo em sala de 

aula e das relações raciais construídas na sociedade brasileira.   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Inicialmente o desenvolvimento desta pesquisa ocupou-se do racismo como conceito 

sociocultural, mas sem deixar de lado o fato de este ser um fenômeno histórico. Assim, 
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apensar de recorrer a uma linha de discussão descentralizada, não se atendo a discussão 

social, antropológica, histórica ou psicológica, houve maior atenção para questões sociais, 

isso porque a intenção da discussão esteve voltada para o campo educacional, onde a escola 

figura entre as principais organizações sociais de nosso tempo. 

No espaço das discussões que giram em torno do racismo e do universo docente, os 

trabalhos de Maggie (2005-2006) e Gomes (2003) são representativos para reflexões acerca 

do uso do racismo no meio educacional. Em seu artigo ―Uma nova pedagogia racial?‖, a 

professora Yvonne Maggie desenvolve um estudo sobre o modo como algumas escolas 

públicas se relacionavam com debates sobre racismo, apresentados pelas ―Diretrizes‖. Já 

Nilma Gomes (2009) levanta uma respeitável contribuição para as discussões sobre racismo e 

formação docente. Gomes se preocupou em aprofundar os estudos sobre racismo e educação e 

chama atenção para abordagens que, ao pensar formação docente e racismo, atente para 

elementos constituintes da identidade negra, no caso particular o corpo e o cabelo negro e de 

suas ligações com a experiência das relações raciais existentes no Brasil.  

Partindo da ideia de que os trabalhos que pretendem debruçar-se sobre racismo, 

podem recorrer a reflexões que o classificam como um problema social crônico da sociedade 

brasileira, uma sociedade na qual os resquícios da escravidão ainda são fortes. Sobre esse 

aspecto os estudos de Hebe Mattos, especialista em escravidão, são importantes para 

pensarmos o racismo como construção, sócio histórica, onde a escravização de negros, 

segundo a autora, fora responsável pelo forjamento da identidade negra no Atlântico
156

. Os 

trabalhos de Mattos também são enriquecedores por desenvolver discussões em torno do 

racismo, assim a autora se aproxima do papel docente neste embate, e consequentemente tece 

contribuições ao comentar a importância da formação e da prática docente em relação ao 

racismo e suas abordagens em sala de aula. 

Em um contexto de discussão em torno do racismo em sua relação com a formação 

docente, as ―Diretrizes‖ são fundamentais não apenas em sua estruturação jurìdica, mas no 

aspecto de orientação aos envolvidos com formação na Educação Básica. Assim, o conjunto 

de normas, mais que estabelecer e reafirmar a Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade 
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do ensino de Historia e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, auxilia e 

informa sobre os caminhos que devem ser trilhados por escolas, gestores, educadores, pais e 

sociedade, para que haja o cenário onde seja possível uma formação para cidadania plena, em 

direitos e deveres. 

 

3. METODOLOGIA  

 

Para atender o objetivo deste trabalho a metodologia para pesquisa aconteceu a partir 

da reunião bibliográfica de textos e estudos que versam sobre: formação de professores, 

racismo e educação ou trabalhos que em algum momento dialogam com estas áreas. Assim a 

pesquisa atentou-se para uma literatura que auxiliou nas reflexões e conclusões acerca destes 

dois eixos, racismo e formação de professores. 

 Priorizou-se uma busca por textos que ampliam as reflexões em torno da importância 

que há na formação de professores, para além de aspectos pedagógicos, um ponto 

fundamental na seleção dos textos. Assim, artigos, capítulos de livros e livros foram 

selecionados de modo a abranger um campo maior de discussão, englobando a esfera política, 

social e cultural, sem perder o foco no campo educacional. Com isso, a reunião dos textos 

esteve orientada no entendimento de que o racismo, enquanto problema social esteve sendo 

forjado ao longo do processo de formação da história brasileira. 

Após a reunião de escritos que pudessem servir como base para conclusões, discussões 

e reflexões, houve uma comparação entre os aspectos teóricos e conclusivos dos autores 

selecionados, visando identificar os pontos que os aproximavam ou distanciavam. Essa ação 

também se justifica pelo volume de trabalhos sobre formação de professores e racismo, algo 

que reúne não só profissionais da área de educação, mas também da antropologia, da história, 

da sociologia, entre outros.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O campo da formação docente pode ser visto como área de importantes discussões, 

isso em grande parte devido aos novos olhares que estão sendo lançados sobre a educação e 

em particular sobre a profissão professor. Assim, tendo em vista as diversas formas de 

abordagens e reflexões que podem ser feitas sobre a formação docente, percebe-se a 
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complexidade que há em torno deste tema. No entanto, quando da preocupação em discutir 

formação docente e relações raciais, para o contexto educacional, pode-se indicar a formação 

acadêmica como ponto de partida para nossas reflexões.  

 Longe de parecer uma temática na qual as discussões geradas, a partir dela, podem 

estar sintéticas ou reduzidas, a formação docente e sua relação com o racismo representa 

assunto ainda carente de estudos mais aprofundados, no que tange uma maior articulação 

entre áreas de conhecimento que informam sobre relações raciais no Brasil. Sob esse prisma, 

novos planejamentos, visões e objetivos podem ser traçados no intuito de enriquecer as 

discussões sobre racismo ainda na universidade. Nilma Gomes cita que: 

 ―Um dos primeiros caminhos a serem trilhados nessa direção poderá ser o 

da inserção, nos cursos de formação de professores e nos processos de 

formação em serviço, de disciplinas, debates e discussões que privilegiem a 

relação entre cultura e educação numa perspectiva antropológica.‖ (GOMES, 

2003, p. 169).  
 

Podemos perceber que a formação docente tem suas raízes de importância ainda no 

universo da licenciatura, sendo que concepções sobre, o que e como ensinar, é formado ainda 

na academia. O espaço da carreira acadêmica e sua relação com o racismo é preocupação de 

pesquisadores e estudiosos (GOMES, 2003); (MAGGIE, 2006); (SILVA, 2007); (MATTOS, 

2009); (OLIVA, 2009), mas que também pode ser identificada nas ―Diretrizes‖ uma vez que 

estas chamam atenção para necessidade de haver nas escolas, professores qualificados e com 

formação para o trabalho com questões conflituosas como é o racismo e a descriminação. 

 Anderson Oliva (2003) em seu artigo A História da África nos bancos escolares. 

Representações e imprecisões na literatura didática chama atenção para a dificuldade que 

muitos professores demonstram ao abordar África em sala de aula, algo que em muito se 

aproxima do despreparo construído ao longo da formação docente. É possível perceber que o 

trabalho sobre racismo em sala de aula pode ser dificultado por uma formação aquém do 

esperado para responder as expectativas contidas em documentos oficiais, como as 

―Diretrizes‖, fortalecendo a ação da escola que se preocupa com por o racismo no centro de 

discussão e reflexão. 

As discussões sobre racismo e educação não podem se afastar da compreensão sobre 

as influências que a cultura africana deixou sobre o que, hoje, identificamos como cultura 

nacional, brasileira.  Neste ponto encontramos mais um aspecto que pode representar uma 

barreira para discussões sobre racismo no meio escolar, a falta de uma formação plural, 

eclética. Isso porque abordar questões sobre cultura remete pensarmos a formação das 
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identidades de determinados sujeitos, algo que envolver o trabalho com subjetividades na 

contemporaneidade e que pode esbarrar na preparação acadêmica do licenciando. Discutindo 

sobre identidade negra e uma preparação docente para o trabalho com racismo, Gomes 

informa que:  

Entender a importância da simbologia do corpo negro, a manipulação do 

cabelo e dos penteados usados pelos negros de hoje como formas de 

recriação e ressignificação cultural daquelas construídas pelos negros da 

diáspora poderá ser um bom tema de estudo e debate dentro da discussão 

sobre história e cultura afro-brasileira. Mas, para isso, será preciso que 

educadores alterem suas lógicas escolares e conteudistas, dialoguem com 

outras áreas, valorizem a produção cultural negra construída em outros 

espaços sociais e políticos. (GOMES, 2003, p. 181).    

 

A importância contida em refletir o racismo na sociedade brasileira também perpassa o 

campo prático ideológico, uma vez que as ações concretas são esperadas para o combate ao 

racismo e discriminação. Assim as abordagens precisam avançar além dos discursos, 

pesquisas acadêmicas precisam chegar até a escola e a sala de aula, de modo a ―... 

desencadear aprendizagens e ensinos em que se efetive participação no espaço público.‖ 

(SILVA, 2006, p. 490). Silva (2006) também concorda com a necessidade que há em 

construir um processo de formação atento para experiências históricas no sentido de valorizar 

a contribuição dos diferentes povos, instituições e organizações na construção da nação. 

O papel da educação no enfrentamento de problemas ligados a questão das relações 

étnico-raciais, é muito importante, o que eleva a responsabilidade sobre o processo de 

formação docente. Silva (2007) cita para um melhor avaliar o problema das relações étnico-

raciais no Brasil é preciso uma visão sobre o passado responsável pela formação da nação. 

Assim, Silva chama atenção para uma observação histórica processual de nossa formação 

atributo que abre caminho para historicizar o racismo presente na sociedade brasileira. Essa 

ação contribui para formação docente, no sentido de que assim, o professor poderá se apossar 

de uma visão crítica sobre o papel do movimento negro frente às práticas discriminatórias e 

exclusivistas. Nesse sentido e sobre o combate ao racismo, Hebe Mattos cita que é preciso 

―Historicizar o processo de racialização dos negros nas Américas, em sua relação com a 

memória da educação, e suas implicações em termos de definição de direitos civis nos países 

do continente.‖ (MATTOS, 2009, p. 138).  

Tomando a escola como apêndice da sociedade, uma vez que os acontecimentos 

identificados no ambiente escolar podem facilmente serem identificados na esfera social, é 

possível perceber o papel não apenas dos sujeitos professores, mas também de disciplinas que 
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em muito se aproximam da temática, racismo, em vista de discutir discriminação racial em 

sala de aula. Nesse contexto é notável a contribuição da disciplina história para debates em 

torno do racismo nas sociedades, sendo que está é, oficialmente, a responsável por discutir a 

história da África e da cultura africana e afro-brasileira, oficialmente estabelecidos a partir da 

Lei 10.639/03.  

Embora haja uma contribuição a partir da lei e das pesquisas sobre culturas 

afrodescendentes, afro-brasileiras e acerca da história da África, estudos (ABREU; MATTOS, 

2008) apontam para um necessário exame de consciência dos professores que optam por 

lançar esforços para trabalhar racismo em sala de aula, a partir do que sugere os documentos 

oficiais. Assim, é preciso que o docente busque construir uma formação crítica de modo a 

evitar abordagens de cunho tradicionalista, factual, acrítica, etnocêntrica, que muito 

facilmente pode repetir erros grosseiros e tendenciosos, ou mesmo alimentar uma veia de 

formação próxima das ideologias racistas do passado. Dessa forma, espera-se da formação 

docente a capacidade de, por exemplo, problematizar as datas cívicas que estão associadas as 

do movimento negro contra o racismo (ABREU; MATTOS, 2008), mais um aspecto que 

mostra a importância da formação docente.         

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste trabalho não é exagero ou repetição de discurso apontar a importância 

presente no processo de formação de educadores que são responsáveis pela formação de 

gerações de indivíduos que formam e formação, num futuro, a sociedade brasileira, aptos ou 

não para lidar com os vários dos seus problemas. Assim, sendo o racismo um destes 

problemas, espera-se do professor atitudes e ações pedagógicas que visam uma contribuição 

para o movimento de combate ao racismo em nossa sociedade. Essas ações, embora pareçam 

evidentes, são determinadas a partir de uma serie de fatores ideológicos, e que, na prática 

deve respeitar as orientações oficiais, contidas nos documentos que regulamentam o exercício 

profissional docente (PCN e ―Diretrizes‖), por exemplo.  

O fato de haver, nas ultimas décadas uma crescente nos estudos que se ocupam do 

racismo em sua relação com a educação propõe também que deve haver por parte do corpo 

docente uma atualização constante sobre os discursos que estão sendo construídos. A 

atualização, portanto torna-se importante na medida em que, ao passo que estudiosos e 

especialistas se debruçam sobre o racismo, novos elementos são inseridos com intuito de 
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enriquecer o debate, tendo em vista a complexidade que há em abordar o problema do 

racismo e o papel da educação na busca por ―soluções‖. Nesse sentido as indicações de Nilma 

Gomes sobre a presença do cabelo e do corpo negro são reveladoras, ao trazer a tona aspectos 

de extrema relevância prática para discutir racismo em sala de aula, aproximando-se de 

elementos materializantes do racismo e que estão presentes no cotidiano da educação. 

Enfim, é preciso que as Instituições de Ensino Superior fomentem momentos de 

debates, discussões e reflexões pelos quais a comunidade acadêmica, em especial os futuros 

professores, pode ter um contato com que está sendo produzido e pensado acerca do racismo e 

como a formação docente contribui para um trabalho educacional eficiente, no sentido de 

promover a igualdade e o respeito às diferenças.            
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UM OLHAR SOBRE A QUESTÃO INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO 
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Resumo:  

Esta apresentação resulta de algumas reflexões sobre um diagnóstico escolar realizado pelos 

bolsistas do subprojeto PIBID/História - Unemat, ―Iniciação à Docência no Ensino de 

História‖, na Escola Estadual de Educação Básica Criança Cidadã – Cáceres, decorrente da 

atividade de pesquisa de levantamento e catalogação dos livros de história da biblioteca da 

escola. A pesquisa preliminar nos livros didáticos de história do 6º ao 9º da coleção ―Vontade 

de Saber História‖, dos autores: Marco Pellegrini, Adriana Dias e Keila Grinberg apontam 

questões, como, a quase ausência da história indígena nos referidos livros. Pontualmente, a 

falta de referências sobre a diversidade cultural do Brasil e/ou conteúdos que contemplem o 

cumprimento da lei 11.645/08. Problemáticas, que propomos pensar e produzir 

conhecimentos sobre Ensino de História ao longo do desenvolvimento do subprojeto 

PIBID/História na Escola Criança Cidadã (CAIC).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os bolsistas do subprojeto PIBID/ História da UNEMAT, intitulado Iniciação à 

Docência no Ensino de História, juntamente com a professora supervisora realizaram no 

perìodo de abril e maio de 2014, na Escola Estadual ―Criança Cidadã‖ Cáceres/MT, o 

trabalho de pesquisa de levantamento e catalogação dos livros de História pertencentes ao 

acervo da biblioteca da escola. No processo de catalogação, os bolsistas puderam fazer uma 

breve análise dos conteúdos registrados nos livros de História. Livros estes que são utilizados 

nas aulas de história e que foram adotados pela escola, durante o processo de escolha do livro 

didático conforme orientação do MEC, para o ano letivo de 2014 à 2016, da coleção Vontade 

de Saber História 6º ao 9º anos, dos autores Marco César Pellegrini, Adriana Machado Dias e 

Keila Grinberg. Os bolsistas diagnosticaram que entre os conteúdos havia um número 

reduzido de conteúdos sobre a temática indígena nos: nos livros do 6º e 9º anos não consta 

nenhuma referência indígena; 7º ano destaca as civilizações da América espanhola com uma 

pequena introdução aos indígenas brasileiros; enquanto no livro do 8º ano há uma abordagem 

mais aprofundada dos índios da América do Norte e discorre brevemente sobre a participação 

de grupos indígenas na independência mexicana. 

Conforme, Cunha (2002) a constituição da nação brasileira origina-se de grupos 

indígenas, que contribuíram para a formação da sociedade com atributos sociais e culturais, e 

hoje continuam presente em nosso cotidiano
160

. O nome ―ìndio‖ foi denominado pelos 

europeus aos nativos da América, devido ao equívoco de terem chegado às índias como 

planejado.  

No imaginário existente, ainda prevalece aquela ideia que o índio mora na floresta, 

vivem da caça e da pesca, andam nus e pintados, generalizando  todos os grupos étnicos como 

se fossem iguais, não distinguindo sua cultura e sua variedade linguística. Esta imagem foi 

influenciada pelas visões dos viajantes desenhistas e pintores, como asseveram Oliveira& 

Freire (2006, p.94) ―Desde o inìcio do séc. XIX circularam nos meios cultos brasileiro e 

europeu imagens sobre os povos indígenas [...], cujo método de ação baseava-se na 

observação.‖  
                                                           
 
 
 

160
 Sobre a existência de populações indígenas remanescentes ao período colonial, consultar: Cunha (2002). 

Especificamente, com referência aos indígenas Bororo, ver: Almeida (2002).   
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Essa visão dos nativos disseminada pelos europeus ainda presente em pleno século 

XXI contribui para a formação de uma cidadania ignorante repleta de preconceitos que, 

colabora à exclusão e a negação da auto-definição. 

O antropólogo Ribeiro (1995, p. 49). destaca que ―[...] Frente à invasão européia, os 

ìndios defenderam até o limite possìvel seu modo de ser e de viver‖.  Esse apontamento de 

Darcy Ribeiro nos faz refletir que não existia uma situação homogênea no confronto entre 

índios e colonizadores, assim nos compete pensar a importância da história indígena 

trabalhada no ensino de história. 

De acordo com Bittencourt, os primeiros livros didáticos de história do ensino 

primário no Brasil, século XIX, foram formulados por padres influenciados pela descrição dos 

viajantes europeus.  

A educação brasileira e o ensino de história se basearam nos moldes das escolas 

européias, prevalecendo em seus livros didáticos por algun tempo uma construção 

discriminatória. Essa construção pode se dar pelo seguinte fato como descreve Circe 

Bittencourt: 

O livro didático é antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da 

edição que obedece à evolução das técnicas de fabricação e comercialização 

pertencentes á lógica do mercado.‖ (2003, p. 71). 

 

Atualmente os livros didáticos ainda estão em processo de desenvolvimento quanto a 

questão do reconhecimento dos povos que compõe a nação brasileira. Em alguns livros ainda 

permanecem a mesma visão eurocêntrica, de ―ìndio bom e selvagem‖ sendo escravizado pelos 

europeus, preguiçoso e aversão ao trabalho, em outro momento representa uma ameaça a 

sociedade não índia.  

É necessário enfatizar que o livro didático possui vários sujeito em seu 

processo de elaboração e passa pela intervenção de professores e alunos que 

realizam práticas diferentes e de trabalho escolar (Bittencourt, 2003. p. 73).  

 

Tratando-se dos livros didáticos, a história indígena ocupa um espaço pequeno em 

alguns livros que estão circulando em sala de aula em pleno século XXI, pois não se tem um 

assunto mais profundo sobre o tema em questão. 

Partindo de uma analise dos livros didáticos de 6º ao 9º anos da coleção ―Vontade de 

Saber História‖, constatamos que a história indìgena ocupa pouquìssimas paginas desta 

coleção, no livro de 6º ano não consta nenhum assunto relacionados aos ameríndios, pois 

poderia ter uma pequena introdução da diversidade do Brasil. 
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A presença indìgena no livro de 7º ano inicia no capitulo 5 intitulado ― A América 

antes da chegada dos europeus‖, iniciando uma descrição dos povos que constituìam a 

América, dando destaque as civilizações Maia, Asteca e Inca e em seguida inicia uma 

pequena introdução da diversidade cultural no Brasil, descrevendo as organizações das aldeias 

indígenas com ênfase os Tupiniquins, Ianomâmis, Xavantes e Caiapós com desenhos das 

mesma. Todos os livros desta coleção trazem no seu interior um quadro chamado ―História 

em Construção‖ na qual aborda o assunto ―O caminho do Peabiru‖ que descreve o sistema de 

estrada construída pelos indígenas há mais de 1200 anos. No capitulo 10 tem como principal 

assunto a queda dos impérios Asteca e Inca conseqüentemente descrevendo os grupos sociais 

indígenas da América espanhola e finalizando a história dos índios neste capitulo. O capitulo 

11 traz um trecho com foto de uma manifestação ocorrida no ano 2000, momento esse em que 

índios brasileiros saíram a rua para fazer um protesto contra a comemoração dos 500 anos do 

descobrimento do Brasil. Neste mesmo capítulo temos o contato de portugueses e índios 

durante o primeiro encontro, a exploração de mão-de-obra e o projeto de catequese ao índios 

por parte dos jesuítas. 

Os indígenas da América do Norte aparece no capitulo 4 do livro do 8º ano e tem em 

destaque o assunto o ―massacre indìgena‖ e no assunto ― a independência na América 

espanhola‖ capitulo 7, descreve os indìgenas como parte composta da sociedade colonial e a 

cultura dos mexicanos. O item que descreve a guerra do Paraguai não tem a participação 

indígena no livro, imaginando que durante a guerra, os índios estavam neutros ou 

simplesmente não existiam. 

No decorrer das análises realizadas nos livros didáticos infelizmente no livro do 9º ano 

não aparece nenhuma abordagem sobre o índio brasileiro, nem mesmo os mato grossense. 

A historiadora Maria Regina Celestino de Almeida em sua produção: Comunidades 

indígenas e Estado Nacional (2007), nos convida a refletir sobre as mudanças na 

historiografia advindas da história social
161

, e a visibilidade que este campo de pesquisa traz 

aos indígenas. Principalmente em conexão com as mudanças oportunizadas pela promulgação 

da lei de Diretrizes e Bases (LDB) que redimensiona o papel do índio na sociedade atual, 

principalmente a partir da e da lei nº 10.639/2003 substituída pela lei 11.645/08 que, trata da 
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 Dentre outras produções que inauguraram a História Indígena no Brasil, consultar: Monteiro (1994)  
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inclusão obrigatória da ―História e Cultura Afro-Brasileira e Indìgena‖ no currìculo da 

educação básica, tanto em escolas públicas quanto em particulares.  

Dessa forma, com a adição da citada lei e fortalecendo o que já havia proposto pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pode-se esperar o combate ao preconceito, 

discriminação e exclusão social, presentes na sociedade brasileira desde o período colonial. 

Para o cumprimento da lei compete às escolas e professores colocar em pauta o debate 

sobre questão étnico-cultural e racial, proporcionando assim estudos voltados para a temática 

indígena como forma de contribuição à formação diversificada como ressalta o professor 

Osvaldo Mariotto Cerezer: 

A escola, enquanto espaço de formação e de cruzamento da diversidade 

étnico-racial e cultural, portanto um espaço plural e híbrido, somente atuará 

na construção de uma abordagem histórica em que as populações 

historicamente negligenciadas estejam presentes, se houver espaços para 

contestação e questionamentos a respeito da hegemonia da cultura 

dominante (Cerezer, 2011, p.259) 

 

Para o incentivo dos alunos da educação básica em relação à busca pela diversidade 

cultural, o professor deve preocupar-se com a escolha de seus conteúdos e metodologia a ser 

aplicada, trazendo novas abordagens e metodologias renovadoras, como afirma Fonseca: 

O professor de história, com sua maneira própria de ser, pensar, agir e 

ensinar transforma seu conjunto de complexos saberes em conhecimento 

efetivamente ensináveis que reflita sobre esses ensinamentos de variadas 

formas (Fonseca 2000, p.71). 

 

Torna-se então necessário repensar a ação pedagógica desenvolvida no cotidiano das 

nossas salas de aulas frente às temáticas da diversidade na educação, à consolidação do papel 

do profissional da educação que é a formação humana, visto que a diversidade trata-se de 

construção histórica, cultural e social das diferenças. 

Desta forma, a construção de nossas propostas pedagógicas para o ensino da 

diversidade deve fundamentar-se na concepção de escola como instituição social, um lugar, 

em que se estabelecem relações sociais e políticas, espaço de transmissão e produção de 

saberes e valores étnicos e culturais. Se a escola deve ter como tarefa a formação da cidadania 

e se esta ganha seu sentido pleno num contexto de inter-relação com o outro, requer um novo 

olhar e uma nova postura que promova uma cultura de partilha, de respeito, de acolhimento 

nas suas diferenças e particularidades. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Estudar a temática indígena é fundamental para compreendermos sobre o processo 

histórico que estes grupos sofreram no decorrer dos séculos XVI ao XXI, saber sua 

contribuição cultural e social na formação da nação brasileira.  

Diante do atual contexto percebe-se a grande necessidade de estudar e aprender acerca 

dos grupos indígenas, grupos estes que sem dúvida, nos deixaram um grandioso legado 

cultural, que compõe o patrimônio histórico cultural do povo brasileiro. Entender como se deu 

sua miscigenação e assimilação, valorizar e respeitar suas culturas, conhecimento, modos de 

viver, aprender com o outro, serão um dos primeiros passos a reconhecer a humanidade deste 

grupo.  

Pensando em possibilitar melhores entendimentos e discussões em sala de aula, 

juntamente com os IDEs do subprojeto PIBID História, projeto de iniciação a docência 

desenvolvido na escola Estadual Criança Cidadã, observamos a partir desta análise preliminar 

o quanto é oportuno discutir a temática envolvendo  todas as áreas de conhecimento, para isso 

faz se necessário uma busca permanente de dados atualizados que contribuam para pesquisas 

que versem sobre o assunto, para que realmente a pluralidade esteja em foco. 
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GT 5: Educação do Campo e Trabalho 

 

Este GT receberá comunicações relacionadas as questões teóricas e didático pedagógicas da 

educação do campo. Tem o objetivo de contribuir com a atual discussão sobre educação, 

campo e trabalho de um modo comprometido com as lutas e a resistência das populações 

rurais excluídas do modelo de mercado global imposto pelo capital. 

 

Coordenadores: 

Leonice Aparecida de Fátima Alves Mourad – UFSM e 

Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho – Assentamento Riozinho 
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Resumo 

Com este trabalho se pretende fazer uma reflexão sobre o tema da implementação do trabalho 

decente no Brasil, a partir de dispositivos constantes em Tratados Internacionais dos quais o 

Brasil é signatário, cabendo destacar que essa matéria acabou incorporada na legislação 

nacional, e em políticas estatais materializadas na Agenda Nacional do Trabalho Decente, 

cuja publicidade pode viabilizar um processo de empoderamento dos trabalhadores com 

especial ênfase nos segmentos mais vulneráveis. Esse artigo de revisão, além dos 

pressupostos da pesquisa bibliográfica utiliza da pesquisa documental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva discorrer sobre os processos de precarização e de 

informalização do trabalho na contemporaneidade, processos estes que são revitalizados no 

contexto do capitalismo, pós anos de 1970, com o esgotamento dos arranjos produtivos 

pautados nos pressupostos do fordismo, para dar lugar a uma reestruturação produtiva 

denominada de ‗flexìvel‘ no que tange as relações de trabalho. Para tanto privilegiaremos a 

análise de tratados internacionais aos quais daremos o trato documental, bem como a 

bibliografia referente a matéria. 

 

2 A BUSCA PELO TRABALHO DECENTE 

 

A temática do trabalho no contexto brasileiro desde sempre, pode ser tratada tomando 

como referencia uma significativa precarização, desde o período colonial, onde a força de 

trabalho escrava era responsável pela execução das atividades econômicas. Mesmos quando 

da supressão do trabalho compulsório, em decorrência da abolição da escravatura, formas de 

trabalho não contratual caracterizadas pela precarização significativa se faziam presentes. 

Acerca desta assertiva referimos Fuentes (1997) para quem: 

O mercado de trabalho brasileiro apresenta, como característica definidora, 

uma ―flexibilidade‖ histórica alimentada pela existência em larga escala da 

informalidade. Isso o diferencia, portanto, dos processos de flexibilização 

em curso na atual crise do capitalismo, quer dizer: ele junta novas formas de 

flexibilização a antigas dinâmicas de exclusão. Por outro lado, a história 

brasileira registra uma convivência de longa data com um desemprego 

estrutural crônico e com formas precárias de inserção no mercado de 

trabalho (p.359). 

 

Neste mesmo sentido Robert Castel afirma que o Brasil ―[...] de fato, nunca se 

constituiu uma sociedade salarial, pois a condição de pleno ou quase pleno emprego jamais 

foi experimentada pelos brasileiros.‖ (1998, p.149). Mesmo diante deste cenário passaremos a 

descrever a temática do trabalho decente no Brasil. 

Uma melhor compreensão acerca da definição do trabalho decente é de suma 

importância para a efetiva compreensão do objeto de nosso estudo, qual seja o trabalho 

escravo contemporâneo, uma vez que o combate ao trabalho escravo no Brasil diz respeito a 

observância  de compromissos internacionais ,  assumidos pelo país, via de regra em razão das 

pressões da um conjunto de organizações governamentais e não governamentais preocupadas 
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com a defesa de direitos fundamentais do trabalho, bem como com a proteção e efetivação da 

temática referente aos direitos humanos. 

O termo notabiliza-se a partir de 1998, quando da realização da 86ª Conferência 

Internacional do Trabalho que aprovou a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais 

no Trabalho, que estabeleceu quatro princípios fundamentais a serem observados por todos os 

membros da OIT, cabendo destacar que todas as políticas e programas da OIT, são pautadas 

por esses princípios que seguem transcritos. 

1. Liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; 

2.  Eliminação de todas as formas de trabalho forçado;  

3. Abolição efetiva do trabalho infantil;  

4. Eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou na 

ocupação.(grifo nosso) 

  Além desses princípios é importante destacar que a conferencia antes citada 

estabeleceu que a noção de trabalho decente contempla a promoção de oportunidades para 

mulheres e homens do mundo para conseguir um trabalho produtivo, adequadamente 

remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir 

uma vida digna. O trabalho decente é o eixo central para onde convergem os quatro objetivos 

estratégicos da OIT: 

a) Respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aos princípios e 

direitos fundamentais do trabalho; 

b) Promoção do emprego de qualidade; 

c) Extensão da proteção social; 

É importante referir que o trabalho decente deve constituir a essência das estratégias 

mundiais, nacionais e locais para alcançar o progresso econômico e social e para dar 

cumprimento aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relacionados com a erradicação 

da pobreza extrema, o que podemos identificar quando da leitura os considerados que 

precedem ao texto da declaração final, com especial destaque ao terceiro e quarto que 

sinalizam a necessária vinculação entre desenvolvimento econômico e justiça social. 

Considerando que o crescimento econômico é essencial, mas insuficiente, 

para assegurar a eqüidade, o progresso social e a erradicação da pobreza, o 

que confirma a necessidade de que a OIT promova políticas sociais sólidas, a 

justiça e instituições democráticas; 

Considerando, portanto, que a OIT deve hoje, mais do que nunca, mobilizar 

o conjunto de seus meios de ação normativa, de cooperação técnica e de 

investigação em todos os âmbitos de sua competência, e em particular no 
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âmbito do emprego, a formação profissional e as condições de trabalho, a 

fim de que no âmbito de uma estratégia global de desenvolvimento 

econômico e social, as políticas econômicas e sociais se reforcem 

mutuamente com vistas à criação de um desenvolvimento sustentável de 

ampla base. (OIT, 1998) grifo nosso. 

 

O tema do trabalho decente foi debatido e definido em 11 conferências e reuniões 

internacionais que ocorreram entre setembro de 2003 e novembro de 2005. Entre estas se 

destacam a Conferência Regional de Emprego do Mercosul (Buenos Aires, abril de 2004), a 

XIII e a XIV Conferências Interamericanas de Ministros do Trabalho da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) – Salvador, setembro de 2003, e Cidade do México, setembro de 

2005 –, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) – Nova York, setembro de 2005 – e a 

IV Cúpula das Américas – Mar del Plata, novembro de 2005, onde 34 chefes de Estado e de 

Governo de todo o continente americano terem assinado a Declaração e o Plano de Ação de 

Mar del Plata, nos quais se comprometem a ―implementar polìticas ativas que gerem trabalho 

decente e criem condições de emprego de qualidade‖. (OIT, 2012) 

O combate ao trabalho forçado, constante na Declaração dos Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho ocupou de forma significativa os participantes da IV Cúpula das 

Américas – Mar del Plata, de cujo documento final  retiramos a passagem que passamos a 

transcrever: 

O trabalho forçado, por sua vez, pode assumir várias formas, mas as 

principais são: escravidão e rapto; participação obrigatória em projetos de 

obras públicas; trabalho forçado em áreas rurais remotas; trabalho doméstico 

em situação de trabalho forçado e tráfico de pessoas. Alguns grupos, como 

mulheres, minorias étnicas ou raciais, migrantes e crianças são 

particularmente vulneráveis a essas formas de trabalho forçado. Em vários 

locais das Américas há a constatação da existência de trabalho escravo. 

(MTE, 2006, p. 19) - grifo nosso 

 

O texto segue apontando a gravidade, na América latina como um todo, da situação 

dos trabalhadores indígenas escravizados, via de regra, em razão de dívidas, referindo ainda o 

predomínio do trabalho escravo contemporâneo em áreas rurais, como segue: 

 
Em alguns países das Américas, os trabalhadores indígenas são 

particularmente vítimas do trabalho forçado nas zonas rurais, sendo 

detectados bolsões de trabalho não remunerados com a obrigação de prestar 

serviços. Há relato de graves abusos contra trabalhadores indígenas no setor 

rural. Na realidade, nos mercados de trabalho rurais da América Latina, 

existe o procedimento de adiantamento aos trabalhadores, em especial 

indígenas, para gerar dívida que justifique a situação em condição análoga a 

de trabalho escravo. Embora, o trabalho escravo seja mais comum nas áreas 
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rurais, o mesmo também pode ser observado em áreas urbanas, como, por 

exemplo, o caso de crianças realizando tarefas domésticas em situação de 

trabalho forçado. (MTE, 2006, p. 19) 

 

O compromisso jurídico dos países latino americanos para a implementação do 

trabalho decente no continente também pode ser observado nas Conferências Interamericanas 

de Ministros do Trabalho da Organização dos Estados. 

 Retiramos do texto final da conferência realizada no México, no ano de 2005, a 

passagem que passamos a transcrever: 

O trabalho decente é fundamental para o desenvolvimento humano; em uma 

globalização que atenda à dimensão humana, são necessárias políticas que 

envolvam o governo, o setor privado e a sociedade em um esforço co-

responsável para a criação de trabalho decente. (MTE, 2006, p. 64) 

 

 Na sequência o documento menciona a assimetria existente entre os diferentes países 

do continente, o que demanda em ações específicas: 

 

Reconhecemos que os efeitos da globalização variam dentro dos países e 

entre eles. À luz das assimetrias entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, são necessárias diferentes respostas políticas para 

enfrentar os desafios da globalização e receber seus benefícios, em um 

contexto de solidariedade e cooperação. (MTE, 2006, p.64) 

 

No item 13 e 14 do mesmo documento, encontramos uma importante passagem acerca 

da importância do trabalho e sua relação com a dignidade humana: 

 
Ressaltamos o direito ao trabalho e que o trabalho é fundamental para a 

dignidade humana, que se expressa plenamente quando se respeitam e 

promovem os direitos e as obrigações dos atores da relação de trabalho no 

contexto do trabalho decente. O trabalho oferece a oportunidade para que as 

pessoas se realizem, para propiciar a coesão social e para promover o 

desenvolvimento econômico, social, político e cultural; em nível individual e 

como membros da sociedade. Procuraremos avançar em uma agenda 

trabalhista em nossa região que seja promotora do emprego digno, colocando 

a pessoa no centro de toda atividade econômica, por ser a pessoa a autora e 

beneficiária do trabalho. (MTE, 2006, p.65) grifo nosso 

 

No trecho que segue é possível  encontra referências a difícil articulação entre 

crescimento econômico e  equidade social: 

 

Consideramos que o crescimento econômico é uma condição indispensável, 

embora não-suficiente, para enfrentar as elevadas taxas de desocupação, 

informalidade e precariedade trabalhista que muitas de nossas sociedades 

enfrentam. O crescimento com eqüidade exige a combinação da expansão 

econômica com a inclusão social. A geração de trabalho decente e de 
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emprego de qualidade é uma via eficaz para a coesão e inclusão social. O 

trabalho é um componente substantivo para o desenvolvimento de uma 

cidadania plena e a consolidação da governabilidade democrática. (MTE, 

2006, p.65-6) – grifo nosso 

 

Ainda sobre o modelo de crescimento econômico recorrente no continente americano 

encontramos a seguinte passagem: 

 

Reconhecemos que somente os países que atingiram o crescimento 

econômico sustentado têm tido êxito em reduzir a pobreza. No entanto, em 

passado recente, alguns países de nosso Hemisfério têm atravessado 

períodos de crescimento econômico que não se traduziram em taxas de 

emprego equivalentes, acentuando os problemas existentes de alta 

concentração da renda, pobreza e indigência. (MTE, 2006, p.76) – grifo 

nosso 

 

No sentido de efetivar os compromissos assumidos junto a OIT e a OEA, o estado 

brasileiro em 4 de maio de 2006, na XVI Reunião Regional Americana, em Brasília, lançou 

oficialmente a Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD), decorrente das ações 

propostas por uma comissão indicada para tal função, na qual participaram organizações de 

empregadores, trabalhadores, além de representantes, em um esforço de, tomando como 

referência o contexto nacional, estabelecer as prioridades que pautariam as políticas de 

trabalho do estado brasileiro, uma vez que a própria OIT afirma que o trabalho decente é um 

conceito de referência, um objetivo dinâmico que há de ser alcançado no contexto da 

capacidade e dos objetivos de desenvolvimento de cada um dos países que têm assento da 

OIT. 

As três prioridades da Agenda são: a) Gerar Mais e Melhores Empregos, com 

Igualdade de Oportunidades e de Tratamento; b) Erradicar o Trabalho Escravo e Eliminar o 

Trabalho Infantil, em especial em suas piores formas, e: c) Fortalecer os Atores Tripartites e o 

Diálogo Social como um instrumento de governabilidade democrática. (OIT). 

A preocupação com a temática fica evidente também quando verificamos que na 

mesma oportunidade foi lançada a Agenda Hemisférica do Trabalho Decente (AHTD), como 

resultado das deliberações ocorridas em Mar del Plata. 

No ano de 2007 foi constituído de um Grupo Técnico Tripartite (GTT) de consulta e 

monitoramento com o propósito de implementar a agenda nacional, cabendo destacar que a 

preocupação com o tema implicou na constituição de agendas estaduais  (Bahia, Mato 

Grosso) e intermunicipais (região do ABC Paulista) de trabalho decente.(OIT) 
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Em 2009 através de um Decreto Presidencial foi aprovado o Plano Nacional de 

Emprego e Trabalho Decente (PNETD), resultante de proposta construída por um grupo 

interministerial coordenado pelo MTE e com a assistência técnica da OIT, plano esse 

referendado na 98ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho. 

Em agosto de 2012, ocorreu em Brasília - após a realização de conferências 

municipais e estaduais - a I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente (I 

CNETD) cujo lema foi ―Gerar Emprego e Trabalho Decente para Combater a Pobreza e as 

Desigualdades Sociais‖. 

No eixo 2 do texto final resultante do encontro, encontramos a explicita referencia a 

prevenção e erradicação do trabalho escravo e do tráfico de pessoas, bem como a redução e 

maior controle da migração para o trabalho, elemento que somado a outros pode facilitar a 

escravização dos trabalhadores vulneráveis social e economicamente.  (I CNETD, 2013) 

A título de esclarecimentos achamos conveniente transcrever fragmento do eixo 2 

onde as questões do trabalho escravo, trafico de pessoas e migrações para o trabalho aparecem 

explicitamente. 

 

A partir da abordagem dessas questões, será possível propor políticas que 

fortaleçam a proteção social dos trabalhadores e trabalhadoras e suas 

famílias, em especial, dos grupos sociais mais vulneráveis. Mais 

concretamente, o debate subsidiará a definição de propostas para o 

aperfeiçoamento das políticas e instrumentos dirigidos à prevenção e 

erradicação do trabalho forçado, do tráfico de pessoas e do trabalho infantil, 

em especial em suas piores formas, bem como à implementação, 

monitoramento e avaliação de medidas relacionadas ao enfretamento da 

violência sexual contra crianças e adolescentes. Os desafios impostos pela 

transição da informalidade para a formalidade também poderão ser 

equacionados, ao tempo em que poderão ser feitas propostas relacionadas 

aos direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes, com 

especial atenção às mulheres e às crianças. (I CNETD, p. 8, 2013) 

 

 Perspectiva, no mínimo curiosa, no que diz respeito a criação de agendas estaduais, 

encontramos  no estado de Mato Grosso o segundo estado da federação a elaborar  sua agenda 

no ano de 2011.  

 Na apresentação da agenda encontramos uma passagem informando que naquele 

estado havia uma contradição entre ‖...o seu crescimento econômico e o efetivo 

desenvolvimento social...‖ sinalizando ainda que: ‖Os frutos do crescimento econômico não 

devem estimular a desigualdade, nem permitir situações de trabalho escravo e trabalho 

infantil, nem taxas de acidentes do trabalho elevadas.‖  (MT, 2011, p.3). 
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 Na descrição das atividades que precederam a criação da Agenda o texto segue 

afirmando que: ‖Nesse perìodo já foram dados passos importantes, como o reconhecimento, 

pela sociedade matogrossense, de que o trabalho escravo, o trabalho infantil e os acidentes no 

trabalho representam os mais graves problemas trabalhistas no Estado (MT, 2011, p.6).‖ grifo 

nosso 

 A leitura do trecho acima transcrito declara de forma inequívoca a existência e a 

gravidade do problema, objeto de nosso estudo, qual seja a escravidão contemporânea, ainda 

que identificada tão somente como uma infração de natureza trabalhista. 

 Na sequência há uma ratificação da dimensão e da gravidade do problema naquele 

estado, pois: 

 

Mato Grosso defronta-se com uma situação de conflito entre o crescimento 

econômico e o efetivo desenvolvimento social. O acesso aos frutos do 

crescimento econômico é extremamente desigual, persistem situações de 

trabalho escravo e trabalho infantil, as taxas de acidentes do trabalho são as 

mais elevadas do país e há necessidade de fortalecer políticas de emprego e 

formação profissional adequadas à realidade e às necessidades do Estado. 

(MT, 2011, p.19) grifo nosso. 

 

 A primeira prioridade da agenda é a erradicação do trabalho escravo, medida que se 

justifica, conforme menciona o texto, pois: 

 

A erradicação definitiva do trabalho escravo em Mato Grosso obedece a dois 

imperativos: um de ordem ética, que expressa a necessidade de coibir a 

exploração de trabalhadores em condições de vulnerabilidade, e outro de 

ordem econômica, pelo risco do boicote que o Estado pode sofrer por parte 

de outros países, em especial os europeus, em relação às suas exportações. 

(MT, 2011, p.28-9) grifo nosso. 

 

Despertou-nos curiosidade a efetiva vinculação do tema a boicotes internacionais que 

poderiam ensejar em prejuízos econômicos de forma tão explicita, o que não é muito comum 

em documentos do poder público. Em conversa com pesquisadores daquele estado, quando de 

nossa participação em evento acadêmico na Universidade Estadual daquele estado – 

UNEMAT, fomos informados que essa referencia  foi uma deliberação do atual senador por 
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aquele estado – Blairo Maggi
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, que deixou a cadeira de governador para assumir como 

senador, ficando em seu lugar o atual governador, que assina e apresenta o Plano,  Sinval 

Barbosa. 

Os estudiosos informaram que Blairo Maggi, articulou pessoalmente para a inclusão 

dessa referência a possíveis perdas econômicas, pois segundo seu argumento, somente assim 

contariam com o apoio dos grandes proprietários daquele estado! 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A breve exposição feita sobre trabalho decente teve o propósito de situar a discussão 

sobre o tema do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, em uma pauta sobre relações de 

trabalho mais ampliada, cabendo destacar ainda o quanto a temática se coloca como central 

para o estado brasileiro que, quando da operacionalização do trabalho decente para o país, 

coloca o trabalho escravo contemporâneo e o trabalho infantil explicitamente como uma 

chaga social. 

Ratificando a assertiva acima apresentada, destacamos ainda uma discussão bastante 

intensa  na área das ciências sociais, que diz respeito à suposta superação da perspectiva 

marxiana que identificava o trabalho como categoria onto-teleológica na constituição do 

humano, argumento com o qual discordamos frontalmente por acreditarmos na efetiva 

centralidade do trabalho digno que é uma condição fundamental para a superação da pobreza, 

a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 

desenvolvimento sustentável! 
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Resumo: 

Só muito recentemente os movimentos sociais no campo acolheram a discussão sobre a 

diversidade etnicorracial de seus protagonistas e as pesquisas incluíram no contexto das 

discussões sobre a luta pela terra os temas da diversidade etnicorracial como uma 

categoria analítica. Esta realidade também se traduz nas pesquisas sobre o 

Assentamento Antônio Conselheiro-MT, que é considerado um dos maiores 

assentamentos do Brasil e está localizado na região sudoeste do Estado do Mato Grosso. 

Esta comunicação pretende instigar reflexões sobre a invisibilidade das lutas tecidas 

pelas famílias negras que integram o assentamento. Os dados foram recolhidos através 

de pesquisa bibliográfica e de campo. Espera-se que esta comunicação contribua para 

ampliar o debate sobre a educação escolar e as relações etnicorraciais em assentamentos 

de Reforma Agrária, de modo a afirmar positivamente o papel do negro no Brasil rural. 
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Nos pelourinhos da morte tanto sangue derramado 

Pra mão-de-obra barata índio e negro escravizado (...) 

Esta história de dois mundos pelo mundo se espalhou 

Com uma visão colonialista não mostraram nossa dor". 

Zé Pinto  
 

A relação entre os negros escravizados no Brasil e a luta pela terra remonta aos 

primórdios da colônia. Só muito recentemente os movimentos sociais no campo 

acolheram a discussão sobre a diversidade etnicorracial de seus protagonistas e as 

pesquisas incluíram no contexto das discussões sobre a luta pela terra os temas da 

diversidade etnicorracial como uma categoria analítica (FERNANDES, 2007). 

Há poucas pesquisas que relacionam a questão agrária com as questões 

etnicorraciais.  No entanto, Fernandes (2007)
168

  sustenta a presença negra e palmarina 

no imaginário do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, 

representadas através de mudanças na própria dinâmica política do MST, que na 

primeira década do século XXI, vem aos poucos realizando uma leitura da desigual 

realidade brasileira, através de sua formação étnico-racial. Ou seja, o movimento passa 

a compreender, que a luta por uma sociedade diferente, perpassa a adesão de 

intersecções conceituais, de classe, raça e gênero, categorias analítico-empíricas, que 

são constituintes das relações de poder estabelecidas na sociedade brasileira. 

No arrolamento bibliográfico feito para esta comunicação, realizados através de 

consulta de livros, teses, dissertações, artigos, textos, sobre relações étnico-raciais e  

educação do campo. Apenas dois trabalhos foram encontrados: Um artigo, denominado 

―A terra e os desterrados: o negro em movimento – um estudo das ocupações, 

acampamentos e assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST)” que integra uma pesquisa realizada pelo Projeto Banco de Dados de Luta pela 

Terra (DATALUTA), no Núcleo de Estudos e Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária 
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 A relação entre os negros brasileiros e a luta pela terra, enquanto tema de pesquisa remonta a 

Quilombo dos Palmares, estudo de Edison Carneiro (1998), porém, somente a partir da década de 1950, 

nos denominados estudos de comunidade no âmbito da sociologia e da antropologia, é que haverá uma 

atenção voltada para essas populações rurais, sem, no entanto, haver uma configuração destas 

comunidades enquanto áreas quilombolas. Elas serão analisadas como bairros rurais afastados dos centros 

urbanos de algumas cidades de pequeno ou médio porte, tendo suas relações sociais, festas, costumes com 

características próprias. Será com as pesquisas e preocupações políticas, sobretudo de Clovis 

Moura(1998) com a resistência negra e os quilombos em 1959 que iremos ter uma produção 

documentalmente detalhada sobre essa realidade social no Brasil rural.  
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(NERA) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP), Campus de Presidente Prudente, sob a coordenação do 

Professor Bernardo Mançano Fernandes. A pesquisa tinha como objetivo delinear a 

participação da população negra na luta pela terra realizada pelo Movimento Social 

MST. O Segundo trabalho localizado pela consulta foi à dissertação de Leila de Lima 

Magalhães, intitulada ―Campo tem cor? Presença/ausência do negro no currìculo da 

Educação do Campo no Pará‖. O principal objetivo da dissertação se constituìa em 

investigar a presença/ ausência do negro no currículo da Educação do Campo no âmbito 

do Fórum Paraense de Educação do Campo, expressão do Movimento Paraense por uma 

Educação do campo, o qual buscou identificar em que medida as relações etnicorraciais, 

a partir da Lei 10639/03, estão incluídas na proposta educativa e curricular do Fórum.  

 A localização de apenas dois trabalhos confirma a premissa desta comunicação: 

A invisibilidade do negro nas pesquisas que discutem a educação do campo. É como se 

os negros não existissem no campo ou quem sabe, como se não houvesse necessidade 

de investigar esta temática, como se o racismo enquanto instrumento de discriminação e 

exclusão não represente uma prioridade para os teóricos da educação do campo. Estaria 

esta invisibilidade relacionada à Democracia Racial proposta por Gilberto Freire?   

E quanto à escola? De que maneira ela contribui para o silenciamento das lutas 

tecidas pelas famílias negras na luta pela terra? Nos movimentos sociais do campo? 

As discussões apresentadas pelas pesquisas que antecedem esta comunicação, 

Cavalleiro (2000); Cavalleiro (2001); Castilho (2008); Santos (2005) permitem 

interpretar que a escola se constitui como espaço para perpetuação de valores que 

contribuíram fortemente para a construção de uma imagem negativa dos negros na 

história do Brasil, em contrapartida, neste mesmo espaço, a construção da imagem dos 

brancos recebe posição privilegiada. Neste sentido é possível cotejar o silenciamento 

imposto ao povo negro a e perpetuação política, ideologicamente construída das 

memórias dos brancos. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 562 

 Este silenciamento também se reproduz na participação dos negros nos 

movimentos sociais de luta pela terra, como é o caso do Assentamento Antônio 

Conselheiro-MT
169

, tido como um dos maiores assentamentos do Brasil. 

Tabela 01: Pesquisas sobre o assentamento Antônio Conselheiro-MT 
Ano Nível NOME Título Instit. Orientador UF 

2003 GRA Francisca 

Edilza B. 

Andrade 
Carvalho 

Vida E Educação: Considerações Sobre O 

Assentamento Antônio Conselheiro 

ITEC Carlos 

Edinei De 

Oliveira 

MT 

2004 GRA Osenil Soares 
Da Silva Bueno 

A Religião No Assentamento Antônio 
Conselheiro 

ITEC Carlos 
Edinei De 

Oliveira 

MT 

2004 GRA Plinio Olderi 
Carvalho 

A Origem Dos Assentados ITEC Carlos 
Edinei De 

Oliveira 

MT 

2004 GRA Benedita Deizia 
De Araujo 

Sonhos Dos Acampados E Decepções Dos 
Assentados 

ITEC Carlos 
Edinei De 

Oliveira 

MT 

2008 MES Lucimar Alves 
Da Mata 

Proposta De Um Zoneamento Ambiental 
No Assentamento Antônio Conselheiro – 

Município De Tangará Da Serra – MT 

UFMT Deocleciano 
Bittencourt 

Rosa 

MT 

2008 

 

MES Janaina Santana 
Da Costa 

A Emancipação Como Inédito-Viável No 
Projeto Da Educação Do 

Campo: Uma Viagem Etnográfica A 

Escola Paulo Freire 

UFMT Luiz 
Augusto 

Passos 

MT 

2009 ESP Deiziane 

Araujo 

Narrativas populares: a memória do 

assentado em foco 

UNEMAT Walnice 

Vilalva 

MT 

2009 ESP Elier Pinto Da 
Silva 

Narrativas populares através do 
testemunho do assentado. 

UNEMAT Walnice 
Vilalva 

MT 

2009 ESP Benedita Deizia 

De Araujo 

Memória e oralidade: o testemunho de um 

assentado 

UNEMAT Walnice 

Vilalva 

MT 

2009 ESP Juçara Queiroz Assentamento Antônio Conselheiro: 

memoria e conto popular 

UNEMAT Walnice 

Vilalva 

MT 

2009 ESP Werica Dias 
Duarte 

Quem Conta Um Conto Aumenta Um 
Ponto 

UNEMAT Walnice 
Vilalva 

MT 

2009 ESP. Osenil Soares 

Da Silva Bueno 

Experiência Vivida Transformada Em 

Narrativa 

UNEMAT 

 

Walnice 

Vilalva 

MT 

2009 ESP. Francisca 

Edilza B. 
Andrade 

Carvalho 

Assentamento Antônio Conselheiro: O 

Papel Da Mulher Na Luta Pela Terra 

UNEMAT Walnice 

Vilalva 

MT 

2009 LIVR
O 

VILALVA, 
Walnice 

Vozes Do Assentamento Antônio 
Conselheiro 

SANCHE
S 

 MT 

2010 GRA Edson da Costa 

Ramos 

Análise do processo de planejamento para 

a constituição de uma agroindústria 

cooperativada no Núcleo de Moradia Nova 
Conquista. 

UNEMAT  MT 

2011 GRA Lucilainde 

Alves de 
Miranda 

A gestão participativa na Escola Estadual 

Paulo Freire 

ULB  MT 

2012 GRA Ozenide 

Moreira 

Os Encantos E Os Desencantos    MT 

2013 GRA Luernandi 

Alves De 

Miranda 

O Processo De Gestão Escolar Da Escola 

Estadual Paulo Freire Em Barra Do Bugres 

-MT 

UNB Luís 

Antônio 

Pasquetti 

DF 

2013 1.GR

A 

Angela Cristina 

Alves 

Memória: A Formação Do Assentamento 

Antônio Conselheiro - MT 

UNB Jair Reck DF 
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 O assentamento Antônio Conselheiro localiza-se na região sudoeste do estado de Mato Grosso, seus 

limites cingem três municípios: Tangará da Serra, Barra do Bugre e Nova Olímpia. O assentamento está 

organizado em 36 agrovilas, que se subdividem em 25 lotes de em média 25 hectares, além de abrigar 

duas comunidades de lotes quadrados, denominados de Serra dos Palmares e Jatobá. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 563 

2013 GRA José Ernando 

Albuquerque 

Ferreira  

Escola Paulo Freire E Casa Digital: A 

Requalificação Dos Processos Educativos 

Pelo Uso De Computador E Internet Como 

Instrumentalização À Resistência Dos 
Educandos Aos Processos De Expulsão Do 

Campo 

UNB Márcio 

Ferreira  

 

DF 

2013 GRA Valdoison Da 
Cruz De 

Miranda 

Policultivo Orgânico Como Ferramenta De 
Ensino De Ciências Da Natureza e 

Matemática Na Escola Estadual Paulo 

Freire, Barra Do Bugres -MT 

UNB  Tamiel 
Khan 

Baiocchi 

Jacobson 

DF 

 

Um dos fatores que permite fazer esta interpretação é a existência de pesquisas 

sobre vários aspectos do assentamento, e a escassez de pesquisas relacionadas à 

participação política das famílias negras. Partindo da premissa de que o 

desenvolvimento de pesquisas sobre esta temática poderia contribuir para dar 

visibilidade a essa parcela da população; produzir conhecimento sobre elas e com elas; 

estimular políticas públicas que contribuíssem para a sua inclusão social em áreas onde 

historicamente foram excluídos, ampliar o debate sobre a desconstrução de imagens que 

ferem, matam, silenciam histórias e memórias em detrimento de outras. È possível 

afirmar que o desenvolvimento de pesquisas sobre o protagonismo dos negros na 

constituição da história do assentamento Antônio Conselheiro se constitui um desafio 

para os pesquisadores. 

 

Tabela 02: Pesquisas sobre o Negro no assentamento Antônio Conselheiro-MT 
 Artig

o  

Hellen Cristina 

de Souza 

Negros E Assentados: A Construção Do 

Espaço E Da Identidade No 

Assentamento Antônio Conselheiro Em 

Mato Grosso 

UFMT  MT 

2008 GRA Marizane 
Machado  

Brincadeiras Culturais Das Crianças 
Negras No Assentamento Antônio 

Conselheiro Em Mato Grosso 

UNEMAT MT  

 

O arrolamento bibliográfico de pesquisas acadêmicas revela apenas dois 

trabalhos que contemplam a temática, confirmando a invisibilidade direcionada aos 

fazeres dessa parcela da população no assentamento Antônio Conselheiro-MT, que 

tiveram e tem tido papel importante na luta pela reforma agrária, no entanto, não tem 

tido o merecido reconhecimento.  Esta invisibilidade desvela que as histórias e 

memórias do protagonismo dos negros na história de constituição do assentamento 

Antônio Conselheiro-MT, tende a ser silenciada. 

Segundo SOUZA (2008) parte significativa dos assentados é constituída de 

antigos trabalhadores vindos da região nordeste do Brasil para o trabalho nos canaviais 

da região, principalmente dos municípios de Nova Olímpia e Barra do Bugres. Outro 

grupo expressivo constitui-se de moradores de uma região conhecida como a Baixada 
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Cuiabana
170

, onde estão municípios centenários, alguns deles
171

, com os maiores índices 

de autodeclarados negros no estado.  

Os registros das matriculas nas escolas do Assentamento também permitem 

verificar agrovilas onde há um índice maior de estudantes autodeclarados negros. De 

acordo com Souza (2008) As visitas e as entrevistas realizadas no contexto do projeto 

Diagnóstico Socioambiental no Assentamento Antônio Conselheiro permitem localizar 

internamente algumas regiões onde há uma maior concentração de famílias negras e oriundas de 

uma mesma região do estado, embora destaque que ―não há ainda nenhum estudo específico 

sobre a origem, a procedência, a distribuição espacial e as relações étnicorraciais das 

famílias que se declararam negras nas agrovilas‖  

Para Souza (2008), é possível encontrar nas lutas que se desencadearam com a 

ocupação e assentamento das famílias no Assentamento Antônio Conselheiro-MT, 

aspectos das antigas tradições culturais e vivências das famílias negras oriundas da 

baixada cuiabana. Souza (2008) toma o conceito de territorialização tal como foi 

proposto por João Pacheco (1998), no contexto da antropologia indígena, e propõe o 

seguinte questionamento: ―Seria isso uma experiência de territorialização de uma 

população negra étnica e culturalmente diferenciada?‖.  

As famílias negras vindas da região da Baixada 

Cuiabana, foram sistematicamente excluídas dos 

processos de propriedade que tiveram curso em Mato 

Grosso, nunca receberam cartas de sesmarias das terras 

que ocupavam e historicamente seguiram como 

trabalhadores marginalizados em diferentes frentes 

econômicas. (SOUZA, 2008). 

 

A análise dos dados permite interpretar que a invisibilidade das questões 

etnicorraciais representada através da ausência de estudos específicos sobre a origem, a 

procedência, a distribuição espacial e as relações etnicorraciais das famílias que se 

declararam negras no Assentamento Antônio Conselheiro, desvela um desafio a 

academia e aos pesquisadores. De acordo com Souza ―essas famílias dão aos processos 

de territorialização no contexto dos movimentos sociais no campo uma importante e 

complexa dimensão cultural que ainda carece ser investigada”.  
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 Baixada Cuiabana formada por um vale, é a região onde estão centenários municípios mato-grossenses 

como Poconé, Nobres, Acorizal e Rosário Oeste entre outros.   
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Neste sentido é possível afirmar que ampliar o debate sobre o protagonismo 

das famílias negras no Assentamento Antônio Conselheiro, dada a relevância tanto para 

a inclusão racial, quanto para a desconstrução do pensamento racista e excludente, seria 

um contribuição significante para compreender os mecanismos pelos quais a educação 

do negro pode estar sendo afetada. Pois trata-se de uma discussão necessária para a 

promoção de uma educação, de fato, igualitária.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta comunicação objetivou intensificar as discussões relacionadas com as 

questões etnicorraciais das famílias que se declaram negras no assentamento Antonio 

Conselheiro, com a intenção de investigar e descrever a origem, procedência, 

distribuição espacial e as relações destas famílias no assentamento. Tendo como intuito 

dar visibilidade aos fazeres dessa parcela da população, que tiveram e tem tido papel 

importante na luta pela reforma agrária, embora não tenham tido o merecido 

reconhecimento.   

As pesquisas relacionadas às questões etnicorraciais ao longo da história do 

Brasil, permitem cotejar o silenciamento imposto ao povo negro a e perpetuação política 

e ideologicamente construída das memórias dos brancos. Silenciamento que também 

está presente nos registros da história dos movimentos sociais de luta pela terra e na 

escassez de pesquisas relacionadas ao tema.  
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Resumo: 

Esta comunicação está relacionada ao trabalho de conclusão de curso de Especialização em 

Literatura Matogrossense, realizada na UNEMAT- Campus de Tangará da Serra - MT.   A 

presente comunicação tem como objetivo analisar a narrativa do estudo de caso das igrejas 

religiosas dentro do Assentamento Antônio Conselheiro MT, relacionando as relações existentes 

entre as igrejas evangélica e católica no campo religioso. O acampamento iniciou-se no ano de 

1996 no município de Nova Olímpia MT, logo no ano de 1997 mudou-se para o município de 

Tangará da Serra – MT. A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso. 
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História e Religião 

 
Bom mesmo é ir a luta com determinação, 

abraçar a vida com paixão, perder com classe e 

vencer com ousadia, pois o triunfo pertence a 

quem se atreve...  

A vida é muita para ser insignificante. (Charles 

Chaplin) 

 

A religião que esta comunicação busca analisar no assentamento refere-se às 

igrejas evangélicas e católicas, Para tanto utilizamos a analise das entrevistas narradas 

pelos primeiros líderes das igrejas. Buscamos investigar a influencia na trajetória dos 

assentados e a valorização das questões religiosas na comunidade.  

A migração das famílias para o assentamento Antonio Conselheiro significou, 

naquele momento histórico, a busca por melhores condições de vida, principalmente de 

terra férteis, vivendo no contexto da agricultura familiar.  

Para realizar esta pesquisa utilizamos o gravador para registrar as experiências 

vividas pelos lideres, e a maquina digital para fotos e filmagens, sendo que as narrativas 

abordadas foram feitas no gravador. Fomos até as casas dos narradores para esta troca 

de experiências, a fim de recolher os dados para esta pesquisa, que durou um período de 

aproximadamente de 30  

dias, para que fossem gravadas as narrativas, em que a memória ativa passa a se 

relembrar os acontecimentos históricos.  

O processo da filmagem foi um pouco constrangedor para os narradores, 

deixando eles tímidos ao relembrar um pouco do passado, a memória individual, no 

qual é importante para o homem podendo atualizar informações passadas e se 

fortalecendo ainda mais no coletivo. Ao falarmos em narrador ainda mais de uma 

história ―real‖, sobre a ótica do assentado que viveu esse processo de transformação no 

Assentamento, a narrativa traz as marcas discursivas pelo uso da primeira pessoa do 

plural, concebendo a experiência como coletiva e individual ao mesmo tempo, já a 

igreja católica é narrada em terceira pessoa embora apareça o pronome eu, em alguns 

momentos, o narrador tem uma visão global de tudo que vai acontecendo uma 

compreensão reflexiva. Ele participa dos acontecimentos e está presente na narrativa 

com a função também de narrador quando usa a primeira pessoa, referindo ao ato de 

contar histórias e a percepção individual que permite a reelaboração da experiência 

coletiva. Para dialogar com o texto utilizamos os seguintes autores, a memória de Le 
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Goff, Olho e o ouvido, Forma e Sentido do Texto literário, de Salvatore D´onofrio, 

Memória e velhos, de Eclésia Bosi.  

Os narradores Sebastião Pinto da Silva e Vilson Cândido de Miranda, ambos são 

fundadores das primeiras igrejas no Assentamento, portanto são narradores das suas 

experiências individuais e coletivas. Logo em seguida analisaremos a narrativa, ou seja, 

todos os elementos que a compõem: enredo, personagens, tempo, espaço, sendo que 

todos esses elementos são encontrados na narrativa.  

O narrador Sebastião Pinto da silva nasceu no dia quatro de agosto do ano de mil 

novecentos e quarenta e dois (04/08/1942), na cidade de Rosário Oeste-M. T. veio para 

o acampamento no ano de 1996 em Nova Olímpia onde ficou durante seis meses, logo 

em seguida veio para o acampamento Antonio Conselheiro em Tangará da Serra no ano 

de 1997.  

Ao falar em narrador ainda mais de uma história ―real‖, sobre a ótica do 

assentado que viveu esse processo de transformação no Assentamento, a narrativa traz as 

marcas discursivas pelo uso da primeira pessoa do plural, concebendo a experiência 

como coletiva e individual ao mesmo tempo, ou em outras palavras, a percepção 

individual permite a reelaboração da experiência coletiva, isto é perceptivo no enredo 

em que encontramos alguns verbos como: chegamos, reunimos, começamos, fomos...  

Percebemos que o narrador em ambos os textos são narradores-protagonistas e 

são os focos principais desse contexto histórico, além de fazer historia estes narradores 

participam dela, segundo Salvatore D´Onofrio, trata –se de um ator que conta uma 

historia por ele vivida, ou seja, a historia de uma parcela de sua existência, esse narrador 

acumula o papel de sujeito da enunciação e de sujeito do enunciado. Por intermédio de 

seus olhos e de seus sentimentos que são apresentados os elementos constitutivos da 

narrativa: os fatos, as outras personagens, os temas e os motivos, as categorias do tempo 

e do espaço.  

Podemos observar a importância das marcas de enunciação ao fazermos essa 

transcrição, quando falamos da presença do narrador, que presenciou todos os 

acontecimentos, diante dessas marcas que darão ao texto uma característica verídica.  
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Ao analisarmos a narrativa observa-se que o enredo é composto de memórias, ou 

seja, de lembranças passadas dos narradores, na qual pela capacidade de guardar 

experiência e conhecimentos que adquiriram durante sua trajetória (o córtex é o órgão 

responsável pelo armazenamento de todas as informações contidas no cérebro) eles 

recontam as historias com a mesma emoção daqueles tempos.  

―A memória como propriedade de conservar certas informações remete-nos em 

primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas graças as quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas.‖ LE GOFF (1999, p.423). 

Há uma diferença temporal entre o presente da narração e o passado da história, 

em que acontece uma fragmentação, pois o narrador não é o mesmo da narrativa, 

segundo Marcel Proust o tempo é perdido, pois o passado nunca poderá ser recuperado 

na sua integridade. No momento da lembrança os fatos passados são revisados na mente 

à luz das experiências posteriores aos acontecimentos. Na maior parte das vezes, 

lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, 

as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se 

duvidar da sobrevivência do passado, "tal como foi", e que se daria no inconsciente de 

cada sujeito.  

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa 

disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Por 

mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem 

que experimentamos de anos passados, porque nós não somos os mesmos de então e 

porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos de realidade e 

de valor. ―O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as 

imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista‖ 

(BOSI, 1994, p.55). 

O narrador Sebastião Pinto da Silva é um senhor de 67 anos, uma pessoa com 

muitas experiências decorrente do seu tempo de vida, há um movimento peculiar à 

memória do velho que tende a adquirir, na hora da transmissão aos mais jovens, a forma 

de ensino, de conselho, de sabedoria.  

Ecléia Bosi, em seu livro Memória e sociedade - lembranças de velhos, afirma 

que o fazer do adulto ativo inibia o lembrar, é uma operação já plenamente integrada e 
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absorvida pelos gestos e mecanismos da profissão. Na velhice, quando já não há mais 

lugar para aquele "fazer", é o lembrar que passa a substituir e assimilar o fazer. É por 

isso que o velho tende a sobrestimar aquele fazer que já não se faz. 

[...] e ai nesse período de tempo eu passei um período de quase sete 

anos dirigindo onde houve mudança de pastor, onde foi passado para o 

plesbitero Gumercindo e ele ficou na direção do trabaio por uns pouco 

de tempo, dois anos e pouco e ai tornou ter outra mudança, onde 

pastor Airton ficou um ano e pouco na direção do trabaio, ai o pastor 

Airton saiu e voltou para Gumercindo novamente e hoje Gumercindo 

que está dirigindo a igreja da agrovila 24. (fragmento da entrevista 

concedida pelo senhor Sebastião Pinto da Silva, 2009). 

Como é possível observar o fazer, que neste caso se caracteriza como a direção 

da igreja A.D
175

. já não existe mais, apenas as lembranças o substituem, pois o lembrar é 

agora o fazer. 

No inicio da narrativa, Sebastião Pinto da Silva conta chegada na fazenda 

Tapira, A historia da assembléia de Deus começou na Tapira e reuniu-se um grupo de 

crente e começamos a igreja... Que é o espaço onde se construiu a narrativa, todos os 

acontecimentos para assim constituir a historia se dá neste ambiente, esse espaço pode 

ser considerado atópico, por indicar um lugar desconhecido e estranho para a população 

que ali foram habitar, assim como afirma Gaston Bachelard: 

‗Atópico é o espaço hostil, por ser um espaço desconhecido, da aventura que 

atrai pelo fascínio do mistério: é onde vive o inimigo da sociedade (floresta, montes, 

mares, cavernas). O atópico é o espaço de sofrimento e da luta. ‘ D‘ONOFRIO (2007, 

p.83).  

A construção da igreja insere uma transformação do espaço que era então 

atópico para uma outra realidade. A própria noção de trabalho em conjunto que envolve 

construir permite uma resignificação desse espaço (Assentamento Antonio Conselheiro): 

passa a não ser mais atópico. A construção da igreja é fruto de desejo e trabalho coletivo. 

Homem, terra e trabalho. 

Até o momento em que foi é cortado o lote, ai cada um de nós teve o 

sorteio, e cada um pegou o seu lote e viemos aqui para a sede da 

fazenda Tapira, aonde chegamos aqui na sede com muita dificuldade e 

                                                           
 
 
 
175

 Abreviação de Assembléia de Deus. 
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aquele povo crente esparramou tudo, cada um partiu para um lado, né. 

E ficou um pouquinho de crente e começamos novamente a reunião. 

com a irmã, então nós viemos lá, pro meu barraco que ficava na beira 

do rio sepotuba e ai o povo achou difícil vir de la dos seus lotes que 

ficava muito longe para vir curtuar, muitas vezes dias difíceis, dias de 

chuva, então quando chegava não tinha condição de voltar com a 

chuva, chovia muito e ai resolvemos fazer essa igreja na agrovila 

24.(Fragmento da entrevista concedida pelo senhor Sebastião Pinto da 

Silva, 2009) 

 

O narrador apresenta uma dimensão coletiva do acontecimento quando traz a 

imagem de grupo no qual todos contribuíam da forma que podiam, as mulheres 

cozinhavam para os homens que trabalhavam na construção, e sob a ótica do narrador os 

que não ajudavam diretamente ajudavam indiretamente através de orações e pedidos a 

Deus para que aquela igreja pudesse ser construída, ou seja, todos os crentes conforme 

cita o narrador contribuíam de alguma forma. Nessa reflexão sobre a experiência do 

ponto de vista do grupo, o narrador menciona que o grupo foi até Tangará para uma 

reunião com o presidente das A.Ds. a fim de tomar decisões que percorreriam as marcas 

de toda a trajetória de uma comunidade. 

[...] chegamos aqui na fazenda Tapira e reunimos, um grupo de crente 

e começamos a igreja, fomos lá em Tangará da Serra procurar o pastor 

presidente que era o pastor Lazaro Benedito, ele deu nós o apoio para 

nós iniciar uma congregação com pequena pessoa, fomos fazendo um 

trabalho maravilhoso, onde a igreja começou a crescer...(fragmento da 

entrevista concedida pelo senhor Sebastião Pinto da Silva, 2009) 

 

 Para Le Goff (1924, 426 p.) a memória coletiva foi posta em jogo de forma 

importante na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos; dos indivíduos 

que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e o silêncio da 

história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. A 

memória social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da 

história relativamente os quais a memória está ora em retraimento ora em 

transbordamento.  

Posteriormente foi autorizado pelo superior (pastor presidente de Tangará da 

Serra), ou seja, mesmo no setor religioso há uma hierarquia que deve ser respeitada. A 

construção da congregação no assentamento, o narrador conta que reuniram várias 

pessoas e fizeram um trabalho maravilhoso o adjetivo indica que o narrador qualifica 

positivamente a construção, ampliando o valor do benefício para todos e, nisso a 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 573 

importância da igreja no Assentamento. A narrativa traz marcas desde o sonho, para a 

construção, chegando até ao processo de desenvolvimento e solidificação, igreja 

começou a crescer, mais uma vez notamos a presença da coletividade, que é um passo 

muito importante, pois demonstra união e companheirismo: dessa maneira o narrador 

une dois tempos: passado (passado mais distante e menos distante em relação ao ato de 

narrar) e o presente. 

 ―[...] e ai nesse perìodo de tempo eu passei um perìodo de quase sete anos 

dirigindo... e hoje Gumercindo que está dirigindo a igreja da agrovila 24‖. (fragmento da 

entrevista concedida pelo senhor Sebastião Pinto da Silva). 

O narrador diz que surgiu então mais uma igreja veja como resultado da 

ampliação do desejo e continuidade do trabalho coletivo. 

[...] fomos fazendo um trabalho maravilhoso, onde a igreja começou a 

crescer, daí a pouco tivemos que fazer outra congregação onde ficava 

distante da outra mil metros, porque aquela primeira, não suportava 

mais o povo, e ai nós começamos outra igreja de palha, na beira do rio 

Sepotuba e de repente aquela igreja também encheu e ficamos com 

aquela igrejinha tudo cheia. 

 

Notamos aqui a necessidade da população em ter uma religião pelo fato de ter 

aumentado o número de fiéis, isto mostra que de algum modo as manifestações 

religiosas têm estado presente no cotidiano do Assentamento Antonio Conselheiro. 

Observamos nas palavras do narrador que as igrejas não tinham uma estrutura 

física adequada quando ele diz que elas eram de palha, pois eram sempre provisórias e 

não ter lugar fixo. Outra característica marcante na narrativa é o fato das igrejas serem 

pequenas, fica comprovado isso no adjetivo ―igrejinha‖ que compõe o texto. Há na fala 

do narrador, momentos de alegria e momentos de tristeza e desanimo...  

O tempo na narrativa é muito importante, pois é um componente sintático-

semântico em que salienta as relações ―passado, presente e futuro‖ e o mecanismo 

aspectuais ―inìcio, meio e fim‖ é por esse detalhe que analisaremos o tempo do 

enunciado. O tempo pode ser linear e pode ser inverso. É linear quando a narração segue 

a ordem cronológica dos fatos e é inversa quando o narrador diz antes um fato que 

aconteceu depois ou vice-versa.  
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O tempo na narrativa é psicológico, pois não é o tempo absoluto, é o tempo da 

memória em que não há presente, passado ou futuro, mas apenas lembrança, sendo assim 

a narrativa aqui analisada também apresenta tempo psicológico, mesmo havendo marcas 

de dias, ano, estação, etc., vale frisar que o tempo ao qual nos referimos é o tempo da 

lembrança. 

O passado, no ato de ser rememorado, perde sua pureza de passado e 

torna-se presente. As experiências intermediárias entre o evento 

passado e o momento da lembrança fazem com que esse passado não 

possa mais ser recuperado na sua integridade porque se transformou 

pelo decorrer do tempo. O que resta, portanto é apenas o presente 

existencial, convergência do passado modificado pela memória e do 

futuro pressentido pelo espìrito. D‘ONOFRIO (2007, p.86). 

Observa-se então que o tempo na lembrança nunca será exato, pois a distância 

temporal entre o passado e o presente que permeiam essa lembrança com certeza irá 

influenciar durante a sua narração, tudo que é descrito pelo narrador já está impregnado 

de vários outros fatores que podem tirar-lhe a pureza, por isso seria impossível 

transcrever ou narrar com exatidão os fatos ou a história da primeira igreja A.D. surgida 

no Assentamento Antônio Conselheiro. 

Segundo Salvatore D‘Onofrio o tempo dos acontecimentos na narrativa pode ser 

medido pela natureza, ou seja, contagem de dias, estações do ano, da existência, ou pelo 

calendário e pelo relógio. ―Em muitas vezes dias difìceis, dias de chuva, então quando 

chegava não tinha condição de voltar com a chuva, chovia muito‖ se percebe aqui a 

marca de subjetividade da memória: é como o narrador ainda sente e expressa pela 

lembrança o que foi vivido: faz-se exemplo, dias difíceis. Encontramos também o tempo 

medido pelo calendário ―no ano de 1996, eu passei um perìodo de quase sete anos 

dirigindo‖, neste caso podemos perceber a exatidão da memória do narrador que mesmo 

tempos depois consegue citar as datas dos acontecimentos, isso é claro porque todos 

esses acontecimentos obviamente foram e são muito importantes para ele que são dignos 

de serem lembrados e narrados com exatidão, pelo menos sob a ótica do nosso narrador. 

Encontramos na narrativa um ditado popular, muito citado pelas pessoas porque 

o sol quando nasce, nasce para todos, isto porque para o narrador a construção da igreja 

tão almejada não trouxe benefícios apenas para quem ajudou esse sonho a se concretizar, 

mas seja de forma direta ou indireta trouxe benefícios para todos os assentados. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A pesquisa apresentada procura colaborar e fomentar discussões em torno das 

representações discursivas, do narrador-testemunha, como pontos de vista sobre o 

processo de solidificação da religião no Assentamento Antonio Conselheiro. Dessa 

maneira, este enfoque abre horizonte para uma perspectiva nova sobre o Assentamento 

em suas formas de desenvolvimento e consolidação de modelo alternativo de divisão da 

terra.  

Abordamos o ponto de vista masculino por serem as lideranças religiosas 

dentro processo de construção da igreja. Tanto no ponto vista de Sebastião Pinto quanto 

no ponto de vista de Vilson destaca-se a fé do homem do campo e a importância do 

trabalho coletivo para a integração da comunidade.  
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RESUMO: 

Este texto se propõe a fazer uma reflexão preliminar acerca dos ativismos sociais, priorizando 

os movimentos sociais, enfatizando questões atinentes aos aportes conceituais que dão 

significado a esta forma de organização coletiva. É importante referir que este texto tem como 

objetivo instrumentalizar a reflexão sobre os movimentos sociais e suas funções, como agentes 

indispensáveis para a formulação de políticas públicas que se pretendam eficazes. O estudo das 

ações coletivas ou ativismos sociais tem interessado sobremaneira as diferentes áreas das 

ciências sociais, existindo uma vasta literatura sobre este tema, literatura esta que trata o tema a 

partir de diferentes perspectivas.  
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1 INTRODUÇÃO 

Em inúmeros espaços, acadêmicos ou não, trava-se uma verdadeira disputa pelo 

conceito do fenômeno dos ativismos sociais, também denominados de ação coletiva, 

o que ocorre também em relação a operacionalização e alcance destes conceitos. 

Desta forma propomos, através da pesquisa de natureza bibliográfica, um debate 

introdutório acerca da constituição e das diferentes acepções presentes quando da 

utilização destes conceitos. 

Há vários anos a literatura de ciências sociais, assim como os discursos cotidianos 

especialmente os jornalísticos, têm reiteradamente tratado dos movimentos sociais, 

das lutas sociais, da mobilização social de diferentes grupos, entre outras temáticas 

correlatas. O assunto é trazido à pauta com entusiasmo, ainda que não raras vezes 

sem o rigor conceitual apropriado, daí a importância desta reflexão que será pautada 

pela revisão da literatura especializada. 

 

2 SURGEM OS ATIVISMOS SOCIAIS.. 

A questão atinente aos ativismos sociais ou ações coletivas deve ser concebida 

tomando como referência temas como a mudança social e a ação histórica, está 

última entendida como ―[...] toda a atividade que se destina  ou é de natureza a 

provocar, intensificar, refrear ou impedir mudanças na estrutura da sociedade em seu 

conjunto ou  em alguma de suas partes (GOHN,1997, p. 25).  

Reiterando apontamento de Gohn, referimos o conceito formulado pela pesquisadora 

da UFSC, Ilse Scherer-Warren que define movimentos sociais como ―uma ação 

grupal para a transformação ou manutenção voltada para a realização dos mesmos 

objetivos (o projeto), sob a orientação mais ou menos consciente de princípios 

valorativos comuns (a ideologia e sob uma organização diretiva mais ou menos 

definida (a organização e sua direção) (1987, p. 20). 

Neste contexto entendemos adequado destacar um aspecto pouco visível do debate 

acerca dos ativismos sociais, que diz respeito ao fato que mesmo poder ser orientado 

pela manutenção do status quo, ou como aponta Gohn, com o propósito de ―refrear 

ou impedir mudanças...‖. Essa assertiva é importante pois estamos mais expostos da 

uma concepção hegemônica, mas restritiva, que trata a ação coletiva como aquela 

que pretende transformar a sociedade. 
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São significativas, ainda que pouco visíveis, as ações coletivas com elevado grau de 

organicidade que se orientem pela manutenção e conservação, cabendo destacar que 

estes coletivos funcionam como grupos de pressão, muito articulados com outras 

instituições políticas, tanto de natureza estatal quanto social, com especial destaque a 

partidos políticos, associações sócio-profissionais e organizações do terceiro setor, 

prioritariamente ONG‘s, o que acaba fazendo com que suas ações acessem outras 

estratégias, diferentemente do enfrentamento tenso e aberto, implementado pelos 

movimentos sociais orientados por uma perspectiva popular, o que contribui para a 

sua freqüente ‗invisibilidade‘. 

A utilização do termo movimento social data de meados do século XIX, referindo-se 

naquele momento a progressiva organização dos trabalhadores no sentido de fazer o 

enfrentamento aos encaminhamentos do capitalismo, o que durante muito tempo fez 

com que o conceito fosse utilizado como sinônimo de movimento operário. Em razão 

desta identificação, os movimentos passaram a ser estudados sob o prisma marxista, 

também conhecido como matriz teórica estrutural-marxista, que privilegia as 

determinações das classes sociais e sua função nas transformações históricas. 

 O termo movimento social foi introduzido na sociologia por Lorenz Von Stein, em 

meados de 1840 quando este estudioso referia-se ao movimento operário francês. A 

crescente importância do tema fez com que o sociólogo francês Alain Touraine, no 

último quartel do século XX, defendesse a constituição de um campo de estudo 

denominado de Sociologia dos Movimentos Sociais, referindo que ―...os movimentos 

sociais são os mais importantes comportamentos coletivos‖(1976. p.69). Durante este 

interregno muitos estudiosos dedicaram-se ao tema, merecendo destaque os estudos 

de Marx, Lênin, Gramsci, Lukács, Castoriadis, Bobbio, Thompson, Hobsbawm, 

Bottomore, Ortega y Gasset, Fromm, Parsons, Turner, dentre outros. 

A tradição européia e marxista que vincula os movimentos sociais ao movimento 

operário teve, e ainda tem, muita importância em nosso contexto pelo fato da 

temática ter tornado-se tema de investigação acadêmica frequentemente, pelo 

engajamento político dos pesquisadores que se ocupam destes estudos, o que trouxe 

consigo uma série de desdobramentos, com especial destaque a, 

Elevada expectativa por parte dos estudiosos em relação ao poder de 

transformação dos movimentos, perdendo-se muitas vezes de vista a 

capacidade real de avaliar suas potencialidades. Este ponto se 

desdobra num segundo, que é a idéia da sociedade civil, lócus dos 
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movimentos sociais, como reservatório de virtudes, o que implica uma 

sobrevalorização do potencial político dos atores sociais e a crença 

numa falsa independência em relação a partidos políticos e outras 

organizações. (GOSS & PRUDENCIO, 2004, p. 76) 

 

A forte presença da concepção antes exposta decorre da vitalidade do paradigma 

marxista para tratar da temática, paradigma este que pensa as transformações em uma 

perspectiva estrutural e revolucionária, fundada na supremacia da percepção de 

classe e, majoritariamente, na consciência histórica dos trabalhadores, abordagens 

ainda hoje centrais para o movimento operário.  

Os elementos de similitude dos movimentos sociais e das ações coletivas ou 

ativismos sociais, dizem respeito especificamente a existência de tensões nas 

sociedades onde estes fenômenos ocorrem associada a percepção da necessidade de 

mudança de um dado contexto social. 

Uma das principais distinções entre ativismos e movimentos sociais, diz respeito aos 

primeiros poderem ter um caráter temporário, ou seja, estão presentes em casos 

específicos por um curto período de tempo. A ação dos inúmeros indivíduos reunidos 

coletivamente, pode não guardar uma identidade mais significativa, uma vez que, 

quando a motivação desaparece, a ação acaba e os vínculos podem desaparecem. 

Como típicas ações coletivas, podemos identificar mobilizações decorrentes de 

catástrofes, calamidades, modismos, etc..  

De outra sorte, nos movimentos sociais há uma expressiva organicidade entre seus 

componentes, sendo bastante elevado o nível de integração entre os partícipes, que 

mesmo após atingir seus objetivos, podem formar novas coletividades para 

viabilizarem o usufruto de vantagens a outros indivíduos. 

Galliano, ao destacar a processualidade na constituição dos movimentos sociais, 

diferenciando-os de um simples ativismo, apresenta as fases que transformam  ações 

coletivas em movimentos sociais, a destacar: 

1. Fase de inquietação social - ações descoordenadas e dispersivas (figura do 

agitador); 

2. Fase de excitação popular – desorientação mais atenuada (figura do líder como 

profeta ou reformador); 
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3. Fase de formalização – forma definida com regras, políticas, táticas e disciplina - 

líder quase um estadista; 

4. Fase de institucionalização – cristalização em uma organização fixa, com corpo 

de militantes permanentes e estrutura para atingir seus objetivos – líder é um 

administrador. (GALLIANO,1990, p. 275) 

 

A importância dos movimentos sociais no atual contexto histórico decorre, 

fundamentalmente, da acentuada crise do sistema representativo que orienta as 

sociedades ocidentais, na qual a eleição dos governantes tem um papel central, pois 

são estes indivíduos que deverão traduzir a vontade popular, sob a forma de políticas 

públicas.  

A modificação do conteúdo e das funções do Estado, especialmente nas últimas 

décadas, tem gerado uma crise de legitimidade dos sistemas representativos, que se 

reflete na apatia política verificada, predominantemente, na Europa. Essa crise tem 

acarretado uma crescente descrença nos partidos políticos, atores por excelência do 

jogo político clássico.  

Acerca do momento histórico em que se processam essas transformações, Alonso 

destaca que: 

Nos anos 1960, tanto na Europa, sede do totalitarismo, quanto nos 

Estados Unidos, pátria da sociedade de massas, ressurgiram 

mobilizações. Alguns teóricos da revolução ainda as saudaram como 

retorno do movimento operário, mas, logo se viu, elas eram bastante 

peculiares. Não se baseavam em classe, mas, sobretudo em etnia (o 

movimento pelos direitos civis), gênero (o feminismo) e estilo de vida 

(o pacificismo e o ambientalismo), para ficar nos mais proeminentes. 

Tampouco visavam a revolução política, no sentido da tomada do 

poder de Estado. Não eram reações irracionais de indivíduos isolados, 

mas movimentação concatenada, solidária e ordeira de milhares de 

pessoas. Então não cabiam bem em nenhum dos dois grandes sistemas 

teóricos do século XX, o marxismo e o funcionalismo. (2009, p. 51) 

 

Alguns estudiosos da temática atribuem esta crise de legitimidade, ao ‗aumento e 

sofisticação das demandas dos indivìduos‘, o que pode ser aceito no caso europeu, 

mas não é capaz de dar conta da realidade latino americana, onde ainda estamos  

demandado por serviços públicos elementares. 

Telma Miranda, em tese de doutorado defendida na PPGCS da USP, afirma que os 

movimentos sociais objetivam evitar que o poder político estabeleça, 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 582 

unilateralmente, os temas que envolvem os interesses de seus integrantes, estes sim 

diretamente envolvidos na questão, o que se viabiliza na medida em que os mesmos 

constituem seus próprios espaços, além de politizar temáticas específicas, permitindo 

tratar a sociedade e a política não mais como estruturas ou ação do Estado, mas, 

como cenário criado e recriado pelas práticas de sujeitos em conflito (MIRANDA, 

1997, p. 11). 

Com a crescente visibilidade dos movimentos sociais, a questão da cidadania se 

redimensiona a medida que  deixa de  referir apenas a  participação em processos 

eleitorais, possibilitando uma maior amplitude ao conceito de cidadania, constituindo 

uma nova identidade social e política dos sujeitos que participam deste processo. 

O trato das ações coletivas pelo paradigma marxista dava sinais de 

esgotamento nas ciências sociais, a partir do final dos anos 70, pondo em evidência a 

restrição do conceito de classe para entender as dinâmicas sociais, uma vez que os 

agentes da transformação ou manutenção, não podem ser concebidos apenas pelo 

lugar que ocupam no modo de produção capitalista, de tal sorte que a classe não 

poderia ser à única chave de entendimento da sociedade, pois: 

 Foram introduzidas questões diferenciadas na análise da realidade 

social, como a ênfase na microestrutura e não somente na macro, a 

percepção de uma multiplicidade de fatores de análise, além do 

econômico, o deslocamento da atenção da sociedade política para a 

sociedade civil, e da luta de classes para os movimentos sociais. 

(GOSS & PRUDENCIO, 2004, p. 77). 

 

 A literatura especializada informa que ocorreu uma importante transformação 

dos movimentos sociais, pois os estudiosos deixam de identificar os mesmos apenas 

pela tríade classe-partido-Estado, dando lugar a agentes sociais que protagonizam 

importantes demandas, mais perceptíveis pós anos 60 do século XX. 

 No contexto citado temos a configuração do que a literatura denomina de novos 

movimentos sociais, em oposição aos movimentos sociais clássicos, estes últimos 

pautados no paradigma de classe, que acabam por inviabilizar os novos sujeitos 

sociais que não poderiam ser compreendidos pelo paradigma anterior. 

Alain Touraine identifica o pós anos 60, como ―sociedade programada‖ ou 

―sociedade pós-industrial‖, apontando um refluxo da indústria e da categoria trabalho 

que perdem a centralidade, muito em razão dos conflitos laborais terem se diluído e 
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incorporados na pauta estatal, de tal sorte que ganha visibilidade uma forma de 

dominação eminentemente cultural, feita por meio do controle da informação por 

uma tecnocracia (1998, p.360). 

Manuel Castels e Zigmun Balmam reiteram esta assertiva, referindo a sociedade 

informacional e em rede e a sociedade líquida da contemporaneidade, com 

características muito similares às descritas por Touraine. 

  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desta breve reflexão, destacamos a importância da compreensão 

histórica das ações coletivas como instrumentos capazes de viabilizar a efetiva 

transformação social, perseguida pela sociedade moderna. Mesmo diante da 

complexidade de possibilidades interpretativas que versam sobre ações coletivas, 

principalmente quando tratamos dos diferentes conteúdos, estratégias e opositores, é 

inegável a importância destes coletivos na atualidade, pois os mesmos têm desafiado 

as práticas políticas tradicionais, uma vez que colocam na pauta pública a questão da 

participação direta e da constituição de um campo de pressão, que tem viabilizado 

importantes transformações nas relações entre o Estado e a sociedade civil. 
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Resumo 

Este trabalho de pesquisa parte da temática urbanização e diversidade com propósito de 

discutir como se estabeleceram relações de convívio da agrovila 08 no Assentamento 

António Conselheiro e o contexto urbanização de Tangará da Serra, para discutir este 

tema devemos partir do principio de que um se insere no outro e são palco de 

manifestações da diversidade pois, através da aglomeração das diferenças que estas se 

manifestam, assim discutir o processo histórico de formação e urbanização da cidade e a 

história do retorno do homem a terra através da ajuda dos movimentos dos 

trabalhadores rurais (MST), que vai consolidando num processo de relação campo e 

cidade. Em função de fazermos parte deste tema em movimento percebemos hoje, as 

transformações que ocorrem dentro da própria comunidade em função do 

desenvolvimento e outras formas de organização entre os assentados, destacando-se o 

trabalho da associação Tapirapuã. Além da pesquisa bibliográfica realizamos uma 

pesquisa de campo através de entrevista com alguns moradores onde aplicamos um 

questionário com questões abertas e fechadas direcionadas as 19 famílias assentadas na 

agrovila 08, com o propósito de compreendermos como se relacionam com o meio 

urbano ou seja, quais os vínculos que eles mantem com a cidade. Diversidade e 

urbanização: As Relações de interdependência entre o meio urbano e rural dos 

Assentados da agrovila 08 localizada no Assentamento Antônio Conselheiro no 

município de Tangará da Serra. 

 

Palavras-chave: Diversidade. Urbanização. Campo. Cidade.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa parte da temática urbanização e diversidade 

com o proposito de discutir como se estabelecem as relações de convívio entre os 

assentados da agrovila 08 do assentamento Antônio Conselheiro e o contexto  

urbanizado de Tangara da Serra. 

 Partindo dos estudos de Antropologia e Sociologia, discutimos o processo 

histórico de formação do contexto urbanizado e ao mesmo tempo participamos da 

historia do retorno ao meio rural através do/ M.S.T.  ( Movimento dos Sem Terras).  Em 

função de fazermos parte deste movimento, percebemos hoje, as transformações que 

ocorrem dentro do próprio movimento em função do desenvolvimento de outras formas 

de organização entre assentados, destacando – se o trabalho da associação Tapirapuã. 

Além da pesquisa bibliográfica realizamos uma pesquisa de campo através de 

entrevistas com  alguns moradores e aplicamos um questionário com questões abertas e 

fechadas direcionadas as 19 famílias  assentadas da agrovila 08, com o proposito de 

compreendermos como eles se relacionam com o meio urbano, ou seja, quais os 

vínculos que eles mantem com o contexto urbanizado. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para discutir urbanização e diversidade, devemos partir do principio de que 

uma se insere na outra, ou seja, o contexto urbanizado é o palco de manifestação da 

diversidade, pois é através da aglomeração das diferenças que estas se manifestam 

deforma insofismável. O desenvolvimento da urbanização que precisamos na atualidade 

é fruto de um lento processo histórico que vem se consolidando de acordo com as 

diferentes formas de organização social e politica. Para nos aproximarmos desta 

compreensão, e buscaremosatravés das leituras feitas, perceber como surge e se 

desenvolve o processo de urbanização no contexto histórico mundial. 

E importante que a historia das civilizações vai se consolidando num processo 

de relação campo, cidade, que ora prioriza uma, ora outra. Como um exemplo disso 

temos passagem das civilizações antigas o feudalismo que promoveu o retorno do 

homem ao campo, assunto esse que discutiremos ao longo do texto, isto que 

abordaremos a historia da luta do homemna conquista pelos espaços de vivencia , 

construção e transformação social. 

O processo de urbanização da humanidade se deu aproximadamente porvolta 

de 2.500 A. C acredita-se que essas primeiras cidades surgiram associadas aos rios em 
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função da necessidade de terras férteis e de irrigação para a produção de alimentos  

existentes para abastecê-las com o passar do tempo, as cidades foram ficando cada vez 

maiores.  

A urbanização entrou em crise e as cidades foram gradativamente perdendo 

importância coincidindo com a ascensão do feudalismo, regime que provocou 

transformações econômicas políticas, sociais e culturais e provocou mudança na 

geografia rural e urbana. 

De acordo com VISENTIN 
 

A urbanização na realidade e um aspecto espacial ou territorial 

resultante de modificações econômicas socais. (...) Todavia até o 

advento da revolução industrial a cidade sempre foi subordinada ao 

campo.(...) VISENTIN (1996; P233). 

 

Nesta perspectiva, percebe-se que a Revolução industrial! Com o 

desenvolvimento do capitalismo alterou a situação do processo já transcrito 

anteriormente acarretando profundas transformações espaciais, diferenciando o campo 

da cidade. Esta passa acrescer enormemente e comandar o meio rural (campo). 

Conforme as cidades vão se industrializando, vai havendo a migração do campo para 

cidade, dando  origem a imensas Metrópoles e as atividades urbanas, e as industrias 

provocam grandes alterações no campo, ocupando cada vez menos a mão de obra, visto 

que, o desenvolvimento técnico cientifico permite a utilização de técnicas de cultivo, 

etc.       

Em meados do século XX a urbanização ainda era um fenômeno 

relativamentelento e circunscrito aos países que primeiro se industrializaram, ou seja, os 

países, desenvolvidos. Apósa segunda guerra mundial esse foi concluído, nos países 

desenvolvidos e iniciando de maneira avassaladora em muitos países subdesenvolvidos. 

D e acordo com SENE. 

 
Considerando o planeta como um todo a taxa de urbanização no inicio a 

revolução industrial não passava de 2% segundo dados do relatório do 

desenvolvimento humano 1995,publicados na Onu,a  população que 

vive em cidades atingiu 34% do total em 1960,44% em 1992 e ao raiar 

do século xx1 a população urbana mundial superou os 50% As parte 

desse dados concluem-se na historia do homem. SENE (1999; 312). 

 

Os fatores contribuintes para urbanização em países desenvolvidos estão 

ligados á revolução industrial que provocou transformações  nas cidades, além da 

revolução agrícola que modernizou o campo dando ocorrência ao êxodo rural.  Nos 
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países subdesenvolvidosos fatores estão ligados á baixa condição de vida na zona rural, 

falta de apoio aos pequenos agricultores e do grande  arcaísmo das técnicas de cultivo 

provocando o  aumento da população urbana que  deslocou do campo para cidade.. 

A formação da cidade é uma construção humana produto social de trabalho, 

materializado,a partir da necessidade de realização de determinada ação seja produzir, 

habitar ou viver. O espaço urbano é um produto que se transforma a partir do trabalho 

empregado nele pela ação humana, movida pelo capital, e por vontades, desejos, sonhos 

e ilusões de pessoas que acreditam na sorte desbravam e constroem os espaços urbanos. 

O processo de urbanização afetou todos os países desenvolvidos e também os 

subdesenvolvidos, vistos que estes são subordinados  aos primeiros. No caso do Brasil 

que surge na condição de colônia de Portugal vai ter seu processo de urbanização 

acentuada. 

A formação e organização do estado de Mato Grosso deu-se com a abertura 

do território pelos bandeirantes com o intuito de explorar minas auríferas e madeiras, 

manter o domínio e a segurança do território no Brasil Colônia. Com a chegada dos 

bandeirantes, começa o processo do fluxo migratório e povoamento. Com isso 

surgem os primeiros povoados urbanos nos arredores das explorações diamantíferas 

na região de Cuiabá, no início do século XIX. A ocupação humana da região era uma 

forma de garantir a geopolítica territorial inicial para o governo central.  

A fronteira agrícola subsidiada pelo Estado a partir de 1930 faz parte do 

contexto das polìticas ―Marcha Para o Oeste‖ instituìdas pelo Presidente Getúlio 

Vargas. A criação dos eixos rodoviários da BR-364 e da BR-163 abriu caminhos para 

o processo de colonização, de urbanização e de ocupação humana e para o 

desenvolvimento regional em Mato Grosso.  

Tangará da Serra é um município brasileiro do estado de Mato Grosso, do qual 

é o quinto mais populoso, com população de 90.252 habitantes, conforme a estimativa 

do IBGE, em 2013. Criado em 13 de maio de 1976, é consideravelmente novo e 

destaca-se pelo seu rápido crescimento populacional e econômico.  

A tragetória de luta para conquista da terra em 1996 quando lideranças do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), apresentaram intenção de mobilizar 

o povo em torno da luta pela reforma agrária no município de Tangará da Serra 

considerando a localização geográfica ideal, por constituir um espaço constante de 

imigração das cidades circunvizinhas e organizaram um acampamento.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1976
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Então no acampamento em Nova Olímpia acontece uma tragédia, quando uma 

carreta descovernada entrou no acampamento atingindo os barracos vitimando cinco 

pessoas. A revolta, a dor fazem com que o povo se mobilizem e para maior segurança 

transferem para uma terra dentro das Uzinas Itamarati, longe da rodovia.  

O INCRA e o MST através de negocições, desapropriam a fazenda Tapiratuã, 

localizada na MT-339, assim em março de 1997, mais uma vez as famílias são 

transferidas para o local onde hoje é a escola Che-Guevara, na agrovila 01, e 

permanecem ali até sair o contrato de comodato de 4.208 hectares.              

O movimento sem terra (M.S.T.) nasceu através das lutas de trabalhadores 

rurais, pela conquista da terra na região sul. No  fim da década de 70, o Brasil vivia a 

aberta politica  pós-regime militar. Nesse contexto surge várias lutas concretas, dessa 

articulação se delineia e se estrutura o M.S.T.  

O M.S.T não é algo novo na historia do Brasil, é a continuação das lutas 

camponesas em um a nova fase, através de um processo de organização e lutas ao longo 

de uma historia com perdas de vida digna. O autor confirma em sua declaração.   

 
Essa luta tem que ser nossa dos pequenos agricultores, organizadores na 

base. Não adianta os dirigentes sindicais terem as coisas claras e não 

sermos levados de arrasto Se não tivermos claro o que queremos e como 

vamos lutar por isto, logo na frente vamos sentir insegurança 

desanimar... GORGEM (1998; P. 16 )   

  

O sonho não acabou a luta pela terra continua sendo construída, pelo 

MST de formaorganizada foi sendo alicerçada pela necessidade de 

atividades essenciais para seu desenvolvimento. Em 1996, mas 

umacampamento criterioso  formou-se ao lado da rodovia  MT 358, no 

município de NOVA  OLIMPIA MT  em que centenas de famílias 

davam inicio a uma nova  vida, e novas esperanças. Quando iniciaram o 

acampamento as coisas pareciam difíceis, mas todos tinham fé nas 

realizações  dos sonhos. Todostinham fé que conseguiriam a terra 

desejada por isso enfrentavam todas as opressões como diz o autor  

GORGEM (1998. P .19)  

 

A beira da estrada viu nascer um gigante deste que parecem surgir do nada, 

como milhares de pequenos tijolos formando um edifício ou centenas de sangas 

formando um grande rio É gigante por dentro quando resiste. Os pequenos agricultores 

se tornaram gigantes por alguns dias, tremeram os monstros que vivem de engolir 

pequenos. Resistir é preciso unir-se é necessário. Que viva o gigante nascido da união 

dos pequenos. 

Houveram muitas outras manifestações incluindo ocupações de órgãos 

públicos como o Banco do Brasil a Prefeitura, a Secretaria de Educação de Tangara da 
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Serra e a Sede do INCRA, em Cuiabá MT, Conforme FERNANDES. (2000, p. 198) 

diz: 

 
As conquistas dos sem terras das lutas plantadas no campo as ocupações 

, e só dessa forma obtiveram vitorias nas negociações na cidade. Os 

acampamentos nas beiras da estradas só foram superados com as 

ocupações de terra . Foram com essasaçõesque o sem terras fizeram 

avançar a luta e sua organização construindo realidade que não seja a 

compreensão  do significadoocupar, resistir e produzir. 

 

O corte da terra não acontecia e a medida que o tempo passava a ansiedade dos 

trabalhadores crescia . Neste período a coordenação do acampamento. Resolveu alugar 

o pasto da fazenda para um fazendeiro. O dinheiro arrecadado com o aluguel do pasto 

deveria ser investido no acampamento. O pasto alugado dava uma renda mensal de 15. 

904 reais. 

Havia uma equipe responsável pelas compras e pelas prestação de contas 

destes recursos. A aplicação dos recursos gerou polêmicas, pois enquanto uns afirmava 

que o dinheiro estava sendo aplicado corretamente, outros diziam que os recursos 

estavam sendo desviados.    

Inicia-se, então uma fase de desentendimento interno, surgemvárias acusações 

aos lideres do MST –MT. As famílias insatisfeitas passavam a exigir explicações, para 

os lideres, que agem deforma excludente, e expulsando aqueles que não se submetiam 

contradizendo o principio democrático proposto pelo MST- BR.  

As famílias insatisfeitas com a liderança do MST receberam o nome de 

―rebeldes‖. Estes se sentiam descriminados pelas famìlias que continuaram no MST, 

pois este grupo acredita esta rebelião prejudicaria a demarcaçãotopográfica fica da 

fazenda e consequentemente atrasaria os sorteios dos lotes. Em contra partida os 

chamados rebeldes, também repudiaram as famílias que permaneceram no MST, 

dizendo palavras de insulto chamados de covardes e que não tinham coragem para 

enfrentar a liderança e admitir que a coordenação estadual do MST resolvesse o 

problema. 

A situação de tensão se agravava e surgiram boatos de que famílias rebeldes 

iriam ocupar vários pontos da fazenda. Ao saber destes boatos a coordenação do 

acampamento envia algumas famílias para sede da fazenda e alguns retiros. Sede da 

fazenda situada no município de Tangará de Serra, conta com o antigo casaram que 

neste momento serviria como alojamento para as famílias ligadas ao M. S. T. Essas 
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famílias reuniam-se constantemente para resolver os problemas que surgiram, estruturar 

esta parte da fazenda e ao mesmo tempo protege-la da ação dos desistentes. 

Enquanto isso as famílias desistentes do MST também e se organizava, 

fundando em 14 de agosto de 1998 a Associação dos Trabalhadores Rurais de Tangará 

de Serra, a assembleia de eleição e posse de diretoria contou com a participação de 66 

pessoas. A associação era formada por pessoas que foram expulsas do MST, por não 

cumprirem as normas do mesmo, e por famílias que haviam desistido dos 

acampamentos e voltados para cidade, por isso o número de associados, crescia a cada 

dia.    

A agrovila 08 no Assentamento Antônio Conselheiro, conta com 21 famílias, 

sendo que 14 estão no assentamento desde que surgiu o acampamento e seus lotes estão 

regularizados junto ao INCRA (instituto nacional de colonização de reforma agrária), as 

7 famílias restantes adquiriram os lotes de terceiros e estão e esperando pela 

regularização dos mesmos. Existe impasse em relação a regularização dos lotes , pois 

muitos afirmam que os lotes não serão regularizados  pois a venda, compra ou troca de 

lotes pode impedir a regularização dos mesmos.  

Para sobreviver algumas famílias optaram pelo plantio da banana que depois da 

colheita é vendida para atravessadores (pessoas que compra a mercadoria do produtor, 

por um preço pequeno e vende ao consumidor porum preço mais alto, ficando com a 

maior parcela de lucro sobre o produto). 

Os trabalhadores se queixam afirmando que se houvesse um transporte que os 

conduzissem até a feira eles mesmo poderiam vender seus produtos direto ao 

consumidor , o que aumentaria os lucros dos produtores, mas a prefeitura deu um carro 

para fazer o transporte  apenas dos produtores do MST e os produtores das Associações 

não podem usar este transporte e ficam submetidos ao atravessador, salvo aqueles que 

possuem transportes  

Próprio que é o caso do assentado Admilson Benedito , transporta sua própria 

banana e a comercializa no mercado e nos bairros periféricos do município de Tangará 

da Serra.  

A banana não é o único cultivo na agrovila 08, existe ainda o plantio da 

mandioca para fazer farinha, que é caso do assentado Sebastião Teixeira, que possui a 

farinheira rudimentarcom a qual ele produz a farinha e em seguida comercializa a 

mesma na sede do município, em pequenos supermercados e na fira. 
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Outras famílias optaram pela produção do carvão apesar da produção do carvão 

não ser regulamentada pelos órgãos competentes, algumas famílias vêem nesta 

atividade uma chance de sobreviver e manter os filhos alimentados, e para tanto 

enfrentam os riscos da dura jornada de fazer carvão, que depois de toda angustia para 

produzi –lo é vendido para o atravessador. 

As famílias possuem ainda o plantio dos produtos básicos para subsistência tais 

como mandioca, banana, pimenta -doce, quiabo, arroz, abobora, mamão, milho além  de 

outras frutas e legumes, mas nem sempre é possível  manter um horta, pois a maioria 

dos assentados não tem  águas nos lotes fato que obriga a água por quilômetros  de 

distância, e toda água a ser consumida é carregada. Para carregar água as famílias se 

valem do que podem, uns carregam em carroça de cavalo, outros se utilizam de carriola, 

outros se vale da própria cabeça. Mas difícil mesmo é lavar roupa, que as mulheres 

juntam a semana inteira para lavar em uma só dia, ocasião em que precisam ficar o dia 

inteiro na beira do rio Sepotuba, levam junto ás crianças grandes e pequenas, foi assim 

que a assentada conhecido como ―Morena‖  perdeu seu filho de um ano e meio na sede 

do assentamento no final de 1999 enquanto ela lava roupa de 15 dias, juntamente com 

varias outras mulheres que também lavavam suas roupas. A criança escorregou e caio 

no rio e quando conseguiram retirá-la, o assentado Manasses transportou as crianças 

para o hospital no caminho fizeram respiração boca a boca, mas a criança não dava sinal 

de vida e no hospital os médicos afirmavam que a criança já tinha saído do rio sem vida. 

 De 1999 para os dias atuais a falta de água continua. Algumas famílias 

também não dispõem de energia elétrica, mas a maioria já pode contar com este serviço. 

 Para facilitar a comunicação algumas família dispõe de celular que só funciona 

com a instalação de antena para este fim, e que custa em média de 350.00(trezentos e 

cinquenta reais) por aparelho celular e várias famílias no assentamento já despõe deste 

recurso. 

 No decorrer da pesquisa entendemos que existe certa rivalidade entre os 

membros do M.S.T, e aqueles que se desviaram deste para se organizarem em 

associações. Porém como o foco da nossa pesquisa não é aprofundar a discutir acerca 

desta temática, redirecionamos nosso olhar especificamente para a agrovila 08 com o 

objetivo de compreendermos como e quais as relações que os assentados da referida 

agrovila do assentamento Antonio Conselheiro estabelecem com o espaço urbano de 

Tangará da Serra, procurando através do questionário buscar informação a este respeito. 

Para tanto, entrevistarmos um membro de cada família, dos assentados, num total de 19 
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famílias perguntando aos entrevistados quando eles vêm para a cidade onde costumam 

ficar?  

Percebemos que as famílias, que retornaram a viver no ambiente rural da 

agrovila 08 no assentamento Antônio Conselheiro mantém contato, periódicos com o 

contexto urbanizado de Tangara da Serra, para resolver  problemas do seu cotidiano, 

vindo a cidade para fazer compras, ir ao médico, receber aposentadoria, participar de 

reuniões, resolverem problemas envolvendo o assentamento entre outros. Isto nos levou 

a concluir que mesmo que os assentados tenham moradia fixa no assentamento(espaço 

rural) elas estão ligadas ao meio urbano, em função de locais que marcam a presença 

dos assentados  que se integram ao meio urbano , porem, com objetivos diferenciados 

em função de suas próprias necessidades. 

As conversas informais, as observações e o questionárionos levaram a 

constatar que os assentados produzem uma diversidade de produtos agrícolas de 

subsistência destacando-se o cultivo da mandioca, milho, arroz, banana, seguido outros 

produtos como frutas, legumes, criação de galinha, produção de leite e carvão. 

Na pesquisa através de questionário um fato nos chamou a atenção quando as 

famílias foram questionadas da comercialização dos produtos do seu trabalho, as 

respostas foram as seguintes. 

Verificamos que as dezenove famílias entrevistadas, a maioria produz para o 

consumo de subsistência, apenas cinco famílias. Comercializam, como forma de 

obtenção de lucro do produto do trabalho das famílias. Dos cinco produtores que 

comercializam seus produtos, dois vendem para atravessadores e os outros três vendem 

seus produtos para vários mercados da cidade, entre eles destacaram o mercado 

Paredão, Planalto, Mendonça, Cerealista  Tretele e outros. 

Em conversa informal com os produtores questionamos sobre o porquê a 

maioria não vende o que produzem, recebemos a resposta que estes não têm acesso e 

nem condições transporte para levar seus produtos ao supermercados ou na feira dos 

produtores. Os atravessadores pagam um preço que não compensa, desmotivando os 

assentados de produzir nova comercialização, levando-os a preferir deixar os produtos 

na roça ou fazer doações e partilha entre vizinhos mais próximos. 

Tendo em vista os sofrimentos que os assentados sofram no passado hoje 

podemos dizer que a vida melhorou muito embora ainda com dificuldade, mas ônibus 

passa na porta, facilitando a vinda para Tangará da Serra, tem escolas para as crianças e 

muitos projetos para seremexecutados  dentro do assentamento Antônio  Conselheiro.  
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As famílias têm muitas esperanças de cada dia melhorar, com ajuda da sociedade civil, 

dos governantes, administradores do estado, que cooperam para uma vida melhor nas 

áreas que estão desenvolvendo nesses períodos. 

Nós, enquanto professores e parte da realidade de pequenos produtores 

assentados compreendemos que dentro do movimento sem terra ou da associação 

Tapiapuã, temos uma função importante nesta comunidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa foi fundamental para que compreendêssemos o processo 

de urbanização e diversidade que se desenvolveu no Brasil e consequentemente no 

Estado de Mato Grosso e em Tangará da Serra. Além disso, também nos permitiu a 

possibilidade de refletirmos a influência do MST(Movimento do Sem Terra),como 

perspectiva de retorno do homem ao campo. 

Como o enfoque da pesquisa foi analisar como se dão as relações de 

interdependência entre o meio urbano e rural dos assentados da agrovila 08, traçamos 

como propósito lançar um olhar direcionado para a nossa própria realidade. 

Ao final da pesquisa constamos que as famílias que vivem na agrovila 08 do 

Assentamento Antônio Conselheiro, mantém relações de convívio com o centro 

urbanizado de várias formas, seja visitando familiares, comprando ou vendendo 

produtos, resolvendo situações relacionadas à saúde, e a pequenos negócios. Apesar das 

pessoas estarem vivendo no meio rural, mantémum fluxo de contato com o meio urbano 

dando sustentação para os que vivem na terra.  

Uma das coisas que nos chamou a atenção é que entre as relações de 

interdependência que se estabelecem entre os moradores da agrovila 08 e o espaço 

urbano é a possibilidade de comercialização dos produtos agrícolas, porém , o número 

de moradores que tem as condições materiais para produzir, mesmo estando ligados à 

Associação, são poucos.Os demais ficou á mercê de atravessadores que pagam pouco 

pela produção do trabalhador rural, desmotivando-os e ao mesmo tempo 

impossibilitando-os de investir em seu processo produtivo. 
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Resumo: 

 Este trabalho visa apresentar reflexões sobre a Educação no Campo e as Práticas 

pedagógicas realizadas na Escola Estadual Sabino Ferreira Maia, localizada no distrito 

de Currupira munícipio de Barra do Bugres as margens da rodovia-MT 246. A escola 

Sabino Ferreira Maia tem aproximadamente 250 alunos matriculados, e contempla 

alunos do distrito sede, da comunidade Tinga, assentamento João e Maria, Mineração 

Itaipu e fazendas vizinhas de nossa região, atendendo alunos nos períodos matutino, 

vespertino e noturno. Os dados analisados referem-se ao primeiro semestre do ano 

letivo de 2014.O objetivo desta comunicação é apresentar as práticas pedagógicas 

relacionadas a valorização étnico-cultural na 2
a
 fase do 2

o
 ciclo do Ensino Fundamental. 

Os resultados das práticas apresentadas mostram que a aprendizagem se torna mais 

significativa quando  valoriza tradições e raízes dos educandos.   

 

Palavras Chaves: Educação no campo; Sabino Ferreira Maia; Práticas Pedagógicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A Escola Estadual Sabino Ferreira Maia localizada no distrito de Currupira, no 

munícipio de Barra do Bugres-MT. Tem seu registro como escola do campo por atender 

alunos do Assentamento João e Maria, Comunidade Tinga, Mineração Itaipu e fazendas 

vizinhas de nossa região além dos do distrito sede. 

 Este trabalho consiste em analisar algumas reflexões sobre práticas pedagógicas 

que valorizam a cultura local. Foram realizadas atividades relacionando teoria e prática 

com a turma da 2
a
 fase do 2

o
 ciclo. 

 Para elaborar este trabalho se fez necessário refletirmos sobre a Educação do 

Campo e o conhecimento humano desde os primórdios. A intensão de analisar o 

comportamento dos educadores sobre a manutenção da prática pedagógica no Ensino da 

Educação do Campo na Escola Sabino Ferreira Maia, e relacionar as várias formas pelas 

quais os educadores e sociedade interagem na construção do conhecimento educacional. 

 A História da Educação no Campo compreendida através de nossos estudos, 

vem como meio de interagir na construção no ensino-aprendizagem. E os paradigmas 

sobre a inclusão da Educação no Campo devem ser conquistados, de forma a tornar a 

sociedade inclusiva e mais dinâmica, 

voltada ao interesse do campo, voltada ao interesse e ao desenvolvimento 

sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no campo, 

atendendo às suas diferenças históricas e culturais para que vivam com 

dignidade e para que, organizados, resistam contra a exploração e a 

expropriação, ou seja, este do campo tem o sentido do pluralismo das ideias 

e das concepções pedagógicas: diz respeito à identidade dos grupos 

formadores da sociedade brasileira (conforme os artigos 206 e 216 da nossa 

Constituição) ( KOLLING; NERY; MOLINA 1999, p. 28-29). 

 

 A partir desta reflexão e analisando o contexto atual no que tange a Educação no 

Campo em nossas escolas alguns aspectos se fazem relevantes nesta modalidade como, 

por exemplo, por que não aceitamos mais falar  em uma educação para o meio rural e 

afirmamos nossa identidade vinculada a uma Educação do Campo. 

 

2 OLHAR PARA A HISTÓRIA: CAMINHO PARA A COMPREENSÃO DA 

EDUCAÇÃO NO CAMPO.   

 

 O homem é um ser natural, isto é, ele é um ser que faz parte integrante da 

natureza, não se poderia conceber o conjunto da natureza sem nela inserir a espécie 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 598 

humana. Ao mesmo tempo em que se constitui um ser natural, o homem diferencia-se 

da natureza, para sobreviver ele precisa com ela se relacionar já que dela provém as 

condições que lhe permitem perpetuar-se enquanto espécie. 

 Desde a antiguidade as primeiras formas de educação entre os seres humanos 

são gestadas no seio da famìlia ―na economia camponesa, mesmo em nossos dias, a 

sede da aprendizagem social e para o trabalho continua sendo a famìlia‖ (FERNÁNDEZ 

ENGUITA, 1989, p. 105). De acordo com o autor, com o decorrer do tempo histórico, 

sob a determinação de fatores políticos, religiosos, militares e econômicos passaram a 

surgir outras instituições responsáveis pela educação como a igreja e a escola. 

 Historicamente a educação teve presente em todas as constituições brasileiras, 

entretanto, mesmo o país sendo essencialmente agrário, desde a sua origem, a educação 

no campo não foi mencionada nos textos constitucionais. 

 Como afirma LEITE (1999, p. 28) em seu estudo sobre a educação rural. 

 

a sociedade brasileira somente despertou para a educação rural por ocasião 

do forte movimento migratório interno dos anos 1910/20, quando um grande 

número de rurícolas deixou o campo em busca das áreas onde se iniciava um 

processo de industrialização mais amplo. 

 

Os povos do campo demonstram sua organização por meio da reivindicação de 

condições de trabalho, divisão de terras de forma a garantir a produção de subsistências, 

e a delimitação das terras. Desta maneira, a escola do campo pode ser uma das 

protagonistas na criação de condições que contribuam para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades camponesas a partir das concepções sobre as 

possibilidades de atuação das instituições educativas.  

 Como nos afirma  CALDART, (2002, p.26) 

A Educação do Campo é um projeto educacional compreendido a partir dos 

sujeitos que tem o campo como seu espaço de vida. Nesse sentido, ela é uma 

educação que deve ser no e do campo – No, porque ― o povo tem o direito a 

ser educado no lugar onde vive‖; Do, pois, o povo tem direito a uma 

educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação. 

 

 Na compreensão de Caldart, as pessoas do campo merecem ser atendidos por 

uma política educacional que garanta uma educação de qualidade, sem desprender de 

suas raízes culturais, e essa educação deve ser pensada desde o lugar onde vive e a sua 

participação como sujeito ativo de uma sociedade mais humana e justa. 
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 Baseados nestes estudos, realizamos nossos planejamentos executando 

atividades voltadas para a educação no campo, que consistiram em atividades 

diferenciadas de formas interdisciplinares e contextualizadas; nessas atividades os 

alunos participaram de situações problemas, questionamentos e curiosidades 

relacionando os conteúdos pedagógicos com práticas cotidianas, partindo daí , passamos 

a ter resultados cada vez mais positivos e satisfatórios. As atividades foram planejadas 

conjuntamente com os educandos. Os alunos ficam responsáveis pelas descobertas, 

pelas buscas das respostas das atividades utilizando a realidade histórica e cultural da 

comunidade, com saberes construídos  e valorizados pelos próprios alunos, tornando 

assim sua aprendizagem mais significativa.   

 

3 CONSIDERAÇÕES  FINAIS   

 

 Com o presente estudo chegamos a conclusão de que escolhemos a valorização 

da cultura local como o principal objeto de investigação em nossas aulas, pois 

entendemos ser ela o princípio de conhecimento de mundo dos educandos. É na 

comunidade que as crianças campesinas aprendem a conviver, trabalhar, a festejar suas 

alegrias e manifestar suas crenças. 

Enfim aprendem e apreendem mais informações, quando essa informação parte de seu 

cotidiano por meio de um olhar da comunidade. 

 Entendemos também que é nas comunidades que as famílias do campo procuram 

atender as suas necessidades comuns de sobrevivência, e partindo desta investigação da  

história  local nos possibilitou a compreensão da realidade presente e o resgate da 

identidade cultural, o reconhecimento da interdependência das relações sociais no 

tempo passado presente e futuro e o fortalecimento das práticas pedagógicas e as 

práticas cidadãs.   
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RESUMO: 

Todas as escolas ―tradicionais‖, qualquer que seja o seu contexto – uma aldeia, um 

bairro ou o centro de uma cidade, são as expressões de um modo de entender e de pôr 

em prática umas das educações que estão esgotadas, não por própria vontade, mas pela 

vontade do meio em que se desenvolve. Pelo menos se essa tradição se associa a 

sistemas e a atuações que privilegiam o peso da autoridade, das formalidades, do saber 

ditado e imposto. Uma tradição que ao responder a condutas que cresceram e se 

expandiram com as cidades, está, todavia, mais patente nas comunidades rurais, às quais 

em geral sempre se tratou com pouca honestidade, ignorando as suas expectativas, 

interesses e aspirações. Nada ou muito pouco dessa escola tradicional deverá 

permanecer, o que não significa questionar a sobrevivência da escola. 
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INTRODUÇÃO 

Com a construção da Escola Estadual ―Reinaldo Dutra Vilarinho‖, realizou-se o 

sonho dos pais e alunos, até a qualidade de vida mudou. Hoje eles não precisam levantar 

muito cedo, para ir à escola, à distância de casa até a escola é bem menor, só não 

alcança o objetivo desejado, aquele que não quer.  

Antes, os alunos se deslocavam de suas casas e percorriam 72 km para estudar 

na cidade. Onde sofriam muito com os transtornos encontrados na estrada como fome, 

sono, cansaço. Muitos alcançaram os objetivos outros não. 

Na realidade a escola R. D. Vilarinho, está no décimo ano de existência e 

funcionamento. 

No Brasil, é necessário ter cautela na definição de cidade como lugar de destino 

de populações originárias do campo. Conheci, na Amazônia, na época mais intensa e 

crítica da expansão da fronteira agrícola, povoados com mais de dez mil habitantes, 

casas de adobe ou pau-a-pique, sem nenhuma característica propriamente urbana, nem 

instituições urbanas, cuja população se dedicava, na quase totalidade, à agricultura. E 

normalmente se considera um aglomerado humano de cinco mil pessoas como 

localidade urbana e seus moradores como migrantes que se deslocaram do campo para a 

―cidade‖. 

Os especialistas brasileiros estão cada vez mais em dúvida a respeito do que já 

foi quase que uma verdade oficial: um vertiginoso crescimento das cidades em 

consequência de maciças migrações oriundas da zona rural e da agricultura. 

É evidente que as migrações rural-urbanas continuam ocorrendo, mas 

ultimamente tem se observado também o movimento contrário. Nas últimas décadas, 

difundiu-se uma poderosa ideologia agrarista, de revalorização do campo e de quem 

vive no campo, sobretudo a partir das ações e interpretações da Igreja Católica e da 

Igreja Luterana, por meio da Pastoral da Terra, e também a partir das ações e dos 

projetos do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ao mesmo tempo, 

a partir de outras fontes, em especial da mídia, difundiu-se forte desprestígio da cidade 

como lugar para viver. Portanto, estamos em face de um imaginário que já não favorece 

nem valoriza as migrações para a cidade como projeto de vida para quem vive no 

campo. 

Isso não quer dizer que a migração do campo para a cidade não continue sendo 

um movimento demográfico importante e que não predomine sobre o movimento 
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contrário, que também existe, que é o do retorno ao campo, sobretudo em função de 

políticas sociais que vão nesse sentido. 

O ensino deveria ser mais  flexível e culturalmente adaptado do que é, tanto no 

campo quanto na cidade. A educação básica na cidade é quase que apenas projeção da 

ideologia de classe média do educador. O mesmo acontece no campo. Prevalece ainda 

entre nós a concepção de que o educador não precisa ser educado, não precisa ser 

ressocializado para a sua missão de educar.  

Houve muitas mudanças na sociedade brasileira nas últimas décadas, no campo 

e na cidade, que exigem uma ressocialização do educador. Não só do campo de algum 

modo vem urbanizando, como a cidade vem, surpreendentemente, se ruralizando. 

Não são poucos os moradores das cidades, especialmente nas periferias pobres, 

que tem uma relação tensa com a confusa cultura urbana que temos, mais produto da 

degradação da cidade do que, propriamente, do desenvolvimento urbano. Em 

consequência, transformam, adaptam e reafirmam sua cultura rural de origem. Essa é 

uma técnica social auto protetiva, auto defensiva, que grupos culturalmente ameaçados 

costumam adotar. Nos últimos anos, em cidades como São Paulo, ganham vida grupos 

folclóricos como bumba-meu-boi, grupos de samba-lenço, folias-do-divino e folias-de-

reis, grupos de violeiros, etc. 

Nesse sentido, quase que se pode considerar a escola urbana, inadaptada, como 

um campo de concentração onde se realiza o trabalho forçado da aculturação 

compulsória dos educandos, tendo por referência uma cultura urbana em grande parte 

postiça, mais ficção do ideário urbano do professor e da política educacional do que 

expressão da realidade urbana em que o aluno vive. 

O mesmo acontece no campo e, talvez, de modo agravado em consequência de 

uma ideologia educacional que desvaloriza o mundo rural e o trabalho rural. A ideologia 

do educador, no campo, é via de regra a ideologia que considera a cultura, os costumes, 

o saber da população que ele quer educar como cultura primitiva de povos ignorantes, 

formas incivilizadas de conhecer a vida e interpretar o mundo. Não raro, o educador é o 

grande responsável por abrir um amplo abismo cultural entre as gerações do mundo 

rural. 

Por tudo isso prefere dizer que o ensino que atualmente se ministra tanto na zona 

urbana quanto na cidade deveria ser diferente. A escola deveria ser uma instituição do 

diálogo cultural com sua clientela, com os circunstantes, e deveria considerar clientela 

não só o aluno burocraticamente matriculado, como preferem os educadores burocratas, 
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mas também a comunidade de referência, a que pertencem os alunos. Para isso é 

necessário voltar ao professor de tempo integral na mesma escola, que inclua entre os 

seus deveres o dever de conhecer os saberes daqueles que procura ensinar, aos quais 

procura transmitir e, não raro, até impor o seu próprio saber. 

No Brasil, o educador, sobretudo no ensino básico, legitima unilateralmente sua 

própria cultura de classe e usa a autoridade da função pedagógica para impor sua 

ditadura cultural, não raro uma tirania dessocializadora, que mais destrói do que 

constrói. Com isso, o educador se fecha à possibilidade e à necessidade de sua própria 

ressocialização a partir do processo interativo com seus alunos. 

Além disso, há analfabetos que escrevem livros, ditando-os. O camponês Manuel da 

Conceição ―escreveu‖, isto é, ditou um belo livro autobiográfico, Essa Terra é Nossa, 

um precioso documento sobre os seres humanos do mundo sertanejo. Outros na cidade, 

não tão analfabetos, escreveram livros que se tornaram ―best sellers,‖ como é o caso de 

Quarto de Despejo, da favelada negra Carolina Maria de Jesus, traduzindo em vários 

países. Muitos professores, muitos de nós, não teriam condições de escrever livros 

assim. 

É um equívoco imaginar que colocar vídeos e computadores nas escolas, rurais 

ou urbanas, melhora o seu desempenho. Porque só os seres vivos podem dialogar 

culturalmente. Máquinas, apesar da ideologia que as cerca, não dialogam nem 

interagem, são apenas mediações técnicas. São invasores culturais, instrumentos de 

dominação, a menos que possam ser integrados nesse universo de diálogo e troca 

cultural que menciono. Mas, a dificuldade maior é a falta de uma mística da educação 

entre os educadores, uma utopia, ou aquilo que chamamos de comunidade de destino. 

Sem ela, tudo o mais é inútil. E ela não nasce nem na sementeira do sindicalismo nem 

na sementeira do burocratismo oficial. 

Para melhorar as condições de atendimento ao aluno as escolas do campo 

deveriam ser nucleadas, dependendo muito do lugar, das distâncias, do modo de vida 

das famílias e das crianças. A priori seria um absurdo indicar uma coisa ou outra. 

Certamente, sendo possíveis, os moradores do campo, até porque suas  exigências  

educacionais mudaram e se ampliaram, preferem uma escola mais completa, com uma 

sociabilidade escolar mais definida do que nas escolas isoladas. 

Há preconceito por parte de muitas pessoas de que quem vive no campo é 

atrasado, quando nos grandes centros urbanos a existência de analfabetos também é 

grande! Esse é um preconceito histórico que herdamos do trabalho rural na escravidão. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 605 

O trabalho na roça, no tempo do cativeiro, foi amplamente depreciado porque associado 

à pessoa do cativo.  

O trabalho agrícola se tornou uma marca de inferioridade social. Os educadores 

incorporaram esse estereótipo. Mas, essa mentalidade está mudando em função da 

revalorização do campo e da natureza, como nos movimentos ecológicos, nos grupos 

que propugnam formas alternativas de vida e de trabalho agrícola. 

 

CONCLUSÃO 

Após o desenvolvimento deste trabalho, observou-se que a escola rural não é 

como a educação dos problemas de campo, mas sim, como uma forma de opção 

empresarial, que pode gerar efeitos econômicos positivos, como: desenvolvimento 

social, econômico, ambiental, físico e administrativo, geração de emprego e renda, 

estimulando a diversificação da base econômica. 

Todas as escolas ―tradicionais‖, qualquer que seja o seu contexto – uma aldeia, 

um bairro ou o centro de uma cidade, são as expressões de um modo de entender e de 

pôr em prática umas educações que estão esgotadas, não por própria vontade mas pela 

vontade do meio em que se desenvolve. Pelo menos se essa tradição se associa a 

sistemas e a atuações que privilegiam o peso da autoridade, das formalidades, do saber 

ditado e imposto, etc... 

Uma tradição que ao responder a condutas que cresceram e se expandiram com 

as cidades, está todavia mais patente nas comunidades rurais, às quais em geral sempre 

se tratou com pouca honestidade, ignorando as suas expectativas, interesses, aspirações, 

etc... Nada ou muito pouco dessa escola tradicional deverá permanecer, o que não 

significa questionar a sobrevivência da escola. 

Se tivesse um maior incentivo por parte do Governo para a permanência dos 

alunos nas Escolas Rurais, os mesmos não procurariam uma escola na cidade. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

HENRIQUE, Vitor Paro. Administração Escolar, Introdução crítica. 2ª Edição, Cortez, 

São Paulo, 1988. 

MEDEIROS, Luciene. Supervisão Educacional. Possibilidades e limites. São Paulo, 

Cortez, 1987. 

MURAMOTO, Helenice Maria Slrogio. Supervisão da Escola, para que te quero?.: uma 

proposta aos profissionais da educação na Escola pública. São Paulo: Iglu, 1991. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 606 

REVISTA Brasileira de Administração da Educação. Associação Nacional de 

Profissionais de Administração da Educação. Porto Alegre – RS Brasil, 1983. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo, Editora Brasiliense S.A., 

Primeira Edição, 1981. 

BOLETIM UM SALTO PARA O FUTURO. Educação. Agosto, 1996. 

CADERNOS da TV Escola. Livros etc., MEC, Brasília, 1999. 

REVISTA ESCOLA. Nº 67, 88 e 90. 

REVISTA DO PROFESSOR, Nº 20, 23, 24 e 47. 

WILLMOTT, Michael. Veja. São Paulo, Ed. Abril, 1999. 

 

 

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 607 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR NAS ESCOLAS E NA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: O ENCONTRO TENSO ENTRE A EDUCAÇÃO DO 

CAMPO E A LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO. 
 

Pedro Cerqueira Melo
186

 
 

RESUMO 
A educação do campo é uma concepção de educação que nasceu vinculada a luta 

histórica dos Movimentos Sociais do campo e tem relação e nexo com a teoria m arxista 

e com a pedagogia socialista, tendo seu fim à superação do projeto histórico do capital. 

Tornou-se  uma  referência na educação do  campo, em  contraponto à  concepção de 

educação rural.  O objeto do presente estudo é o trato com o conhecimento no currículo 

da escola do campo e da formação de professores para a escola do campo. Integra a 

pesquisa matricial da  Licenciatura em Educação do Campo da UFBA/UFRB.  Tem 

como teoria do conhecimento o materialismo histórico dialético, que leva em conta o 

lógico e histórico na formação humana em geral e, em especial no projeto de 

escolarização para a educação do campo no Estado da Bahia. O objetivo foi investigar o 

trabalho pedagógico  e a  organização  do  conhecimento em  Sistemas de  Complexos 

tendo o Trabalho como Principio Educativo no Projeto Político Pedagógico do curso de 

Licenciatura em Educação do campo UFBA/UFRB. Os resultados da analise do Projeto 

Político Pedagógico do Curso, bem como do trabalho pedagógico desenvolvido nos 

permite reconhecer que existem indicadores da materialização desta concepção de trato 

com o conhecimento por sistema de complexos, a partir do trabalho socialmente útil, 

mas os limites persistem, vez que, a própria universidade necessita romper sua visão 

fragmentada de organização do conhecimento em disciplinas estanques e não 

relacionadas, para uma perspectiva interdisciplinar de ciência que visa à formação 

humana omnilateral. 

 

Palavras Chave: Educação do campo. Licenciatura. Projeto Político Pedagógico. 
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O ENCONTRO TENSO ENTRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO. 
 
 

A política de educação de formação de professores para o campo é recente e 

nascem no  bojo  das  lutas  e  pelas  reivindicações  dos  trabalhadores  (as)  rurais 

organizados  em  coletivos  no  enfrentamento  as  políticas  de  educação  gestada  pelo 

estado. Segundo dados do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a partir da Conferencia 

Nacional de Educação do Campo de 1998 e 2004 encontramos compromissos a serem 

aplicados a todas as formas e modalidades de educação que se orientem pela existência 

do campo como um espaço de vida e de relações vividas, porque considera o campo 

como um espaço que é ao mesmo tempo produto e produtor de cultura. Isto vem se 

expandindo para demarcar o campo, o papel dos sujeitos e a importância da educação na 

sua formação e do desenvolvimento do campo. No ano de 2004 após a segunda 

conferência Nacional por uma educação do Campo se construiu novas possibilidades no 

campo de formação de professores para atuarem na educação básica do campo que 

atendesse e coloca-se na prática a Diretrizes Operacionais para a Educação Básica para 

as Escolas do Campo, aprovada em 2002, conforme Parecer CNE/CEB 36/2001, 

homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 12 de março de 2002. 

(BRASIL, 2002). 

O Programa de Formação de Professores para Educação do Campo (Procampo) 

é conquistado na estrutura do Ministério da Educação, através da Criação da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi/MEC). Outra 

conquista a se destacar foi a Criação do  Fórum Nacional de Educação do Campo 

(Fonec) no de 2010, com o compromisso de enfrentar as lutas dos povos do campo 

organizados  em  coletivos  em  favor  da  Educação  do  Campo.  Também  em  2010  é 

assinado pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, disposto no 

Decreto nº 7.352 de 04 de novembro de 2010, o Programa Nacional de Educação do 

Campo – Pronacampo – conquista importante para a classe trabalhadora do Campo no 

Brasil, instituída pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 2013. 

Neste sentido, este artigo tem a função de discutir e levantar as possibilidades de 

avanços e possíveis limites, deste encontro tenso entre a Educação do Campo e a 

Licenciatura em Educação do campo, formulada nos limites deste latifúndio que é a 

Universidade  Pública  brasileira.  Em  contraponto  a  Educação  do  Campo  é  uma 
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concepção de Educação que é articulada e construída historicamente pelos Movimentos 

Sociais que atuam no Campo brasileiro. Para Arroio (2012), ―A concepção e a política 

de formação de professores do campo vão se construindo na conformação da Educação 

do Campo‖. (ARROIO, 2012, p. 359). 

Debater esta concepção é fundamental, pois apresenta qual lado é defendido 

neste estudo no Curso de Licenciatura do Campo da UFBA na formação de professores. 

O conceito de educação do campo não é, apenas, uma atitude de respeito às 

especificidades culturais do campo. A superação contida no conceito de educação do 

campo parte, principalmente, da crítica ao processo conservador de modernização para 

o campo defendido pelo poder político e pelas elites agrárias. A educação do campo é 

incompatível com o modelo de desenvolvimento capitalista que combina latifúndio e 

agronegócio, pois estes são os principais responsáveis pela exclusão e morte dos 

camponeses. A educação do campo numa nova perspectiva está associada à reforma 

agrária, agricultura camponesa e a agroecologia (CALDART, 2004). 

Desta forma, o desafio foi manter no desenvolvimento do curso uma proposta 

pedagógica, o trato com o conhecimento, a organização do ensino e a organização do 

trabalho pedagógico do professor e da escola no geral, a sua vinculação com a raiz da 

Educação do Campo, germinada nas lutas dos povos camponeses que estão organizados 

em coletivos de resistência, para consolidar a Política de Educação do Campo que 

ultrapasse as trincheiras da exclusão que há no interior da Universidade.  Para Caldart 

(2010), esta tensão se configura na concepção dos cursos, na organização curricular e 

nas formulações teóricas dos docentes envolvidos no processo de ensino. ―O encontro 

entre Educação do Campo e uma Licenciatura só pode ser tenso‖. (CALDART, 2010). 

Para Caldart, esta tensão se expressa na concepção histórica dos movimentos nas 

lutas por educação, pois esta construção caminha entre lutas, tensões, ocupações 

elaborações teóricas, enfrentamentos e há um acumulo histórico de conhecimento que 

encontra dificuldade de adentrar este espaço burguês que é a Universidade. Este 

conhecimento encontra um limite na academia, mais avança de forma significativa na 

organização teórica metodológica do Curso de Licenciaturas em Educação do Campo. 

Neste sentido, Arroio aponta para a importância dos movimentos sociais na 

construção da política de formação de professores para atuarem nas escolas do campo 

no Brasil. 
 

A  política  de  formação   de  professores   do   campo  de  que  os 

movimentos sociais são autores está sendo um processo que obriga a 
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repensar e redefinir a relação entre o Estado, as suas instituições e os 

movimentos sociais. Esse processo tem significado de grande 

relevância política. Consequetemente, os currículos de formação têm 

com dos seus objetivos formar profissionais do campo capazes de 

influir nas definições e na implantação de políticas educacionais, ou 

seja, os currículos objetivam afirmar esse profissionais como sujeitos 

de políticas. (ARROIO, 2012. P, 360). 

 
Neste contexto, apresenta-se uma nova  possibilidade de formação dentro da 

Universidade são construídos novos saberes, valores, novas elaborações teóricas, 

vinculados as demandas da população camponesa que luta no interior dos movimentos 

para construir esse processo. É importante ressaltar que no bojo da acumulação e lutas 

históricas, os movimentos avançaram no campo do marco legal, e um desses marcos, 

São as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica para as escolas do Campo. Esta 

sinaliza no Art. 12 a necessidade e a importância de formar professores para atuar nas 

escolas do campo. 
 

O   exercício   da   docência   na   Educação   Básica,   cumprindo   o 
estabelecido nos artigos 12, 13, 61 e 62 da LDB e nas Resoluções 
3/1997 e 2/1999, da Câmara da Educação  Básica, assim como  os 

Pareceres 9/2002, 27/2002 e 28/2002 e as Resoluções 1/2002 e 2/2002 

do Pleno do Conselho Nacional de Educação, a respeito da formação 

de professores em nível superior para a Educação Básica, prevê a 

formação inicial em curso de licenciatura, estabelecendo como 

qualificação mínima, para a docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, o curso de formação de professores 

em Nível Médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 2002, p, 40). 

 
Este processo garante e sustenta a continuidade da ocupação da academia pelos 

povos camponeses, chegar ao latifúndio do saber e manter-se nele, construindo uma 

nova possibilidade de formação de educadores, vinculados a uma concepção de 

Educação do Campo que visa à superação do modo que o capital gera a vida, de superar 

a formação na lógica dominante, e o que se pretende a partir dos cursos de Licenciaturas 

em Educação do Campo.  Formar homens e mulheres novos comprometidos com a 

transformação da realidade capitalista. 

É neste processo fecundo de disputa e negação que surge os pioneiros Cursos de 

Licenciaturas em educação do Campo em IV universidades brasileira e entre estes, o 

curso piloto da Universidade Federal da Bahia. 

 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO UFBA/UFRB: realidade e 

possibilidades 
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O curso piloto de Licenciatura em Educação do Campo da UFBA foi uma  

parceria  com  a  Universidade  Federal  do  Recôncavo  da  Bahia  (UFRB)  e  em 

conjunto com outras três Universidades Brasil, que assumiram a sua implantação para 

formação de professores em exercício para as escolas do campo, a saber: Universidade 

de Brasília (UNB), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo UFBA tornou-se uma ousada e 

tensa proposta para a formação de professores para atuar nas escolas do campo, nas 

séries finais do ensino fundamental e ensino médio na Bahia. Este projeto de formação 

docente iniciou-se em agosto de 2008, com sua conclusão e formatura em abril de 2013, 

tudo  isto  após  superar  os  desafios,  os  limites  que  se  apresentaram  durante  o  seu 

processo de formação e desenvolvimento. 

O trabalho tem como intencionalidade articular os nexos e as relações tomando 

como referencia os dados da  realidade em que se encontra a Educação no Campo 

brasileiro, nos quais deflagram e evidenciam o confronto de projetos: a agricultura 

camponesa construída historicamente pelos movimentos de lutas pela terra, em 

contradição ao agronegócio liderado pelo latifúndio industrial e exportador. Projetos de 

sociedade que se desdobram nas concepções de educação que se materializam em um 

contexto de lutas antagônicas, onde estão em disputa estes dois projetos históricos
187  

de educação. Esta última concepção reafirma os interesses da classe burguesa 

dominante que negam direitos fundamentais aos povos desta nação, e direciona a 

educação no sentido de garantir o projeto histórico capitalista
188

. 

A perspectiva pela qual se constrói o processo do curso assume a explicação do 
 

real e compreende a educação vinculada às lutas dos movimentos sociais do campo, 

articulada com suas necessidades ao seu modo de viver, pensar, produzir e prospectar o 

―... campo como parte do mundo e não como aquilo que sobra além das cidades‖ 

(FERNADES, 2005, p. 136). 

                                                           
 
 
 
187

 Para Freitas (1987) o projeto histórico enuncia o tipo de sociedade ou organização social na qual 

pretendemos transformar  a atual sociedade e os meios que devemos colocar em prática para a sua 

consecução. 
188

 Entende-se por projeto histórico capitalista na atualidade o contexto de uma sociedade em que os 

proprietários dos meios de produção e do lucro ditam as regras da produção da vida. Desta forma, a vida se 

organiza em torno do capital, e por isso é denominada sociedade capitalista. (TAFFAREL, SANTOS 

JÚNIOR e ESCOBAR, 2010, p. 21). 
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O campo brasileiro apresenta problemas nas suas escolas, como a falta de 

professores habilitados e efetivados, o que decorre uma constante rotatividade destes 

profissionais. Outro ponto a se destacar é a ausência de assistência pedagógica, 

supervisão  escolar  com  conhecimento  especializado  sobre  as políticas de  educação 

básica para o campo. Além disso, os baixos salários pagos aos profissionais que atuam 

nas escolas públicas, a insuficiência em formação continuada que favoreça o 

desenvolvimento do processo pedagógico nas escolas do campo, a ausência de material 

didático articulado à realidade dos trabalhadores do seu entorno ligados aos movimentos 

e sociais são problemáticas significativas que perpassa todas as modalidades 

educacionais ofertadas pela educação pública e em especial a escola pública no nordeste 

do país. 

Este tencionamento provoca enfrentamentos e ações de lutas dos movimentos 

sociais no campo e, é desta forma que Caldart apresenta a realidade do campo no Brasil, 

―O campo brasileiro está em movimento.  Há tensões, lutas sociais, organizações e 

movimentos   de   trabalhadores   e   trabalhadoras   da   terra   que   estão   mudando   a 

compreensão da sociedade olhar para o campo e seus sujeitos‖ (CALDART, 2005, p. 

89). Esta tarefa não é simples, uma vez que estas lutas dos trabalhadores do campo se 

colocam contra o poder hegemônico do capital, contra a propriedade privada da terra, 

contra o monopólio e o latifúndio, contra o agronegócio, contra a marginalização dos 

movimentos e de suas lideranças. 

Segundo Taffarel, Santos Júnior e Escobar (2010), 
[…] Isso não acontece porque a classe dominante simplesmente 

domina, mas, sim, porque a classe dominante é a dona dos meios de 

produção.  Portanto,  sendo  a  burguesia  a  dona  das  terras,  das 

indústrias, dos meios de comunicação de massa, dos bancos, ela vai 

tentar impor um tipo de padrão de pensamento, vai difundir uma visão 

social de mundo (ideias) que estejam ligados à forma material que o 

capital precisa para ser e produzir (TAFFAREL, SANTOS JÚNIOR e 

ESCOBAR, 2010, p. 22). 
 

Sendo assim, a concepção de Educação do Campo toma posição no confronto de 

projetos para a educação brasileira. Para isso, se ancora nas experiências educacionais 

dos trabalhadores organizados em coletivos de luas dos movimentos sociais do campo, 

que vislumbram a dimensão emancipatória de sociedade, se dirigindo para além da 

escolarização,  tendo  o  trabalho  material  socialmente  útil  como  princípio  educativo 

como elemento central embasado pelo materialismo histórico dialético. 
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Neste contexto, a Educação do Campo vincula-se à pedagogia marxista que 

apresenta bases teóricas metodológicas críticas superadoras. Sobre esta questão Duarte 

(2005) sinaliza dessa forma: ―A construção de uma pedagogia marxista deve ser vista 

como parte de um processo de luta pela superação radical do Capitalismo‖. (DUARTE, 

2005, p. 205) Neste sentido, a Pedagogia Historico-Critica, teoria do conhecimento que 

explica com densidade a realidade capitalista, sua ação por dentro da escola provocando 

um tencionamento capaz de apontar para uma nova intervenção na realidade e na escola 

do campo, referenciado pela categoria trabalho. Segundo Marsiglia (2011), ―O trabalho, 

portanto, atividade essencialmente humana, é o que caracteriza a natureza humana, 

construindo-a  histórica  e  socialmente.  É  a  atividade  consciente,  com  finalidade  e 

intencionalidade de satisfação de suas necessidades, que o torna um ser humanizado‖ 

(Marsiglia, 2011, p. 07). Esta teoria educacional traz em seu embrião concepções 

pedagógicas e sociais que explica como o homem se torna homem, explica a natureza 

histórica e social e o desenvolvimento da humanidade, e isto se dá a  partir de um 

processo educativo, e nesta perspectiva que se enfrentou os desafios impostos  pela 

Universidade. 

Desta forma, buscou-se a partir do processo de ensino aprendizagem a formação 

de sujeitos novos, de uma nova possibilidade de sociedade que pelo viés da educação 

contribua para a superação da escola hegemônica que reproduz o interesse da burguesia 

instalada e dominante. Segundo Frigotto (2002) ―[...] o trabalho transforma os bens da 

natureza ou os produz para responder, antes de tudo, às suas múltiplas necessidades. Por 

isso para Frigotto, o trabalho é humanamente imprescindível ao homem desde sempre. 

Frigotto, ao debater o caráter reprodutivista da escola atual e do atual dispêndio 

de energia que os trabalhadores dedicam ao trabalho braçal imposto pelo capital, 

apresenta uma realidade desumanizante do ser humano em vista da obtenção do lucro e 

do controle da sociedade pelo capital. Neste sentido, trabalho assalariado (alienado) 

sucumbe o trabalhador negando direitos essenciais à vida e ao desenvolvimento da 

própria sociedade. Desta forma, a burguesia dominante controla os meios de produção a 

ciência as tecnologias, os bens e serviços, a própria natureza, a educação como 

propriedade privada e explora o trabalhador até sua última força expropriando e 

explorando pelo viés do trabalho assalariado. Assim o processo educacional torna-se 

apenas uma esfera política de consecução da burguesia estabelecida e exploradora. A 

formação atual dos filhos dos trabalhadores e das futuras gerações pelo víeis da 
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Pedagogia Historico-Critíca, determina uma possibilidade possível de introduzir 

intencionalmente nos processos de ensino aprendizagem nas escolas do campo e nos 

cursos de formação de professores para o campo uma possibilidade concreta de 

transformação desta sociedade, referenciada na categoria trabalho como princípio 

educativo. 

Saviani  considera  fundamental  para  classe  trabalhadora  e  para  as  futuras 

gerações a  apropriação  da  categoria  trabalho  como  principio  educativo,  é  por  esta 

categoria que avançaremos nas lutas para superar a escola atual capitalista gestada com 

o fim de reproduzir os seus interesses e manter os trabalhadores sob o domínio do 

capital.  O  trabalho  educativo  é  um  aparato  ideológico  revolucionário  que  dará  as 

possibilidades  concretas  das  futuras  gerações  se  apropriarem  da  realidade  atual  e 

superá-la. 

 

Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, 

o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 

espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para 

atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2008, p. 13) 

 
Neste sentido, a escola  enquanto  espaço  de  produção  de  conhecimento 

científico, de relações sociais e de formação humana, torna-se espaço de humanização e 

de transformação social. Na escola e pela escola, a partir das teorias educacionais e das 

teorias da aprendizagem os sujeitos desenvolvem suas funções psíquicas superiores 

modificando-se e modificando o meio onde vivem. 

Desta forma, o trabalho pedagógico da escola em geral e do professor aponta 

para o desenvolvimento dos instrumentos de aprendizagem, trata-se de transformar o 

conhecimento, o saber escolar e as práticas sociais em assuntos a serem mediados, 

utilizando para isto instrumentos teóricos. Para Pistrak, a escola se constitui como uma 

instituição, com a finalidade de desenvolver nas crianças e juventude a construção da 

dimensão coletiva, através do conjunto de ações e de estratégias de formação comunista, 

apontando para o trabalho produtivo intelectual no interior da escola. No entanto, para 

que isso se efetivasse era necessário que, 

Certas concepções, certa terminologia, certas formas exteriores e 

secundárias podem transmitir da antiga para nova escola; mas o objeto 

da educação, sua organização, seus objetivos devem ser novos; as 

ideias e os métodos relativos ao trabalho, a auto direção, que a nova 
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escola herda da pedagogia burguesa, devem ser esclarecido, 

comentados e interpretados sob uma nova luz que se enraíza os novos 

objetivos da educação, que, por sua vez, depende dos problemas e dos 

objetivos da construção revolucionária (PISTRAK, 2000, p. 31). 

 
Dessa forma, a necessidade que tem a escola em colocar o trabalho material 

socialmente útil, o trabalho cultural presente na vida dos estudantes, toma como central 

a relação tratada por Lênin
189 

sobre a relação do processo educativo na formação política 

das futuras gerações.  Com isso, é fundamental preparar uma teoria pedagógica e uma 

prática pedagógica   revolucionária,   que   se   torna   um   instrumento   de   luta   dos 

trabalhadores, e aponte para a formação da consciência de classe que instrumentalize os 

sujeitos para auto-organização, para saber lutar e saber construir. A escola para Pistrak, 

é a arma ideológica da revolução. 

Neste contexto, o professor apropria-se de ferramentas do pensamento científico, 

com a finalidade de unir o conhecimento a uma concepção de realidade articulada aos 

meios de produzir os bens materiais ligar os conhecimentos a totalidade social. É nesta 

perspectiva, que se materializa o curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

No caminho de superação da situação dada, a construção do conceito 

de  educação  do  campo,  produzida  na  luta  pela  reforma  agrária 

realizada  pelos  movimentos  sociais  do  campo,  trouxe  à  luz  o 

necessário debate sobre a questão que realmente está em jogo, ou seja, 

o confronto de projetos históricos. A partir daí surge a Licenciatura 

em Educação do Campo. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 
2008, pág. 5) 

 

Como ponto de partida tornou-se imprescindível verificar como se germinou 

este processo tenso de formação de professores no Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo, UFBA/UFRB. 

Para Caldart  (2010),  a  educação  desenvolvida  no  interior  dos  movimentos 

sociais do campo, muitas vezes são desconsideradas nos currículos dos cursos de 

licenciaturas. Com isso, foi investigado o processo de formação, verificando a realidade 

e as possibilidades de uma proposta contra-hegemônica de formação docente, numa 

sociedade capitalista que usurpa os interesses da classe trabalhadora. 

                                                           
 
 
 
189

 Refere-se ao trecho do Discurso de Lênin no I Congresso do Ensino em 25 de agosto de 1918, quando 

ele trata da relação entre educação e política da seguinte forma: ―Nosso trabalho no domínio escolar consiste 

em derrubar burguesia, e declaramos abertamente que a escola fora da vida, fora da política, é uma 

mentira e uma hipocrisia‖. (PISTRAK, 2000, p.) 
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Neste sentido, o Curso de Licenciatura em Educação do Campo se desenvolveu 

em uma matriz teórica sólida e real, o materialismo histórico dialético, isto possibilitou 

uma oportunidade concreta de entender a realidade atual capitalista que negam direitos 

fundamentais a classe trabalhadora. Em seus objetivos fica clara a perspectiva teórica 

em que o curso buscou se desenvolver, o objetivo geral do curso já aponta para isto, 

―Formar professores para atuação do 6º ao 9º ano do ensino 

Fundamental  e  Ensino  Médio  em  escolas  do  campo,  garantindo  a 

esses educadores uma consistente base teórica, que os possibilite 

desenvolver a capacidade teórica de seus alunos, elevando o grau de 

elaboração do pensamento empírico para o pensamento científico e 

garantindo a eles acesso aos bens culturais elaborados da área das 

ciências, das artes e das linguagens (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA, 2008, pág. 24) 

 
A  preocupação  em  articular  uma  proposta  educacional  efetiva  e  ligada  à 

realidade atual foi um dos marcos do curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Desenvolveu-se,  portanto,  a  partir  dos  aspectos,  econômicos,  sociais,  culturais, 

filosóficos centrados na categoria trabalho. ―Para entender as implicações e as 

possibilidades de um projeto educativo comprometido com a mudança da sociedade, é 

preciso ter uma visão de ser humano e sua relação com o trabalho‖ (MARSIGLIA, 

2011, p. 5). Portanto, o eixo de todo conhecimento é o trabalho humano. 

Desta forma, mesmo sofrendo as múltiplas determinações e as tensões da forma 

que o capital organiza sistema educacional, este processo embrionário, possibilitou 

alteração no trato com o conhecimento e no trabalho pedagógico na da Educação do 

Campo e nas escolas do campo de catorze municípios da Bahia. A luz do trabalho como 

princípio educativo e de uma pedagogia critica superadora, foi possível compreender os 

diversos modos de produção do conhecimento já existente, fazer as possíveis análises e 

apontar  através  do  interior  da  escola  para  a  formação  de  sujeitos  revolucionários 

capazes de prontos para intervir na realidade e possibilitar as lutas pela emancipação da 

classe trabalhadora. 

O curso piloto de Licenciatura em Educação do Campo assinala uma posição 

frente aos interesses da classe trabalhadora, aponta uma formação de professores numa 

perspectiva teórica de conhecimento que questiona a forma atual de elaboração do 

processo de ensino e aprendizagem no interior da escola no modelo de produção 

capitalista e aponta para um trabalho pedagógico que possibilite a superação da 

pedagogia do capital nas escolas. Constata-se e identifica-se que a formulação do PPP 

do curso piloto de Licenciatura em Educação do Campo defende uma tese, uma opção 
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preferencial, a emancipação da classe trabalhadora do campo, no campo, garantindo os 

seus direitos fundamentais a vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho buscou elucidar como se construiu este encontro histórico da 

Educação do Campo com o curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFBA. 

Compreender como nos limites da sociedade capitalista foi possível construir um 

processo coletivo, tenso e referenciado na formação de professores para intervir na 

educação e nas escolas do campo. Na educação do campo no Brasil, os limites do 

processo educacional e a situação dos trabalhadores não estão descolados do 

desenvolvimento da sociedade capitalista que apresenta cada vez mais suas incoerências. 

Verifica-se, portanto, que há negação à classe trabalhadora do conhecimento e direitos 

fundamentais ao seu desenvolvimento no campo das artes, da tecnologia, da política e 

também no campo educacional. Contudo, se propõe a dar passos significativos a 

uma determinada formação humana que ajude a classe trabalhadora na elaboração de 

uma elevada concepção de mundo e consciência de classe autodeterminada. 

Referenciada  no  trabalho  como  categoria  fundante  do  ser  social,  e  como 

elemento pedagógico que possibilita uma compreensão da realidade, foram nestes eixos 

norteadores que se desenvolveu o processo de formação e de formulações do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo. No PPP Destaca-se, o vínculo com o marxismo, 

enquanto atividade que implica na auto-organização do coletivo de estudantes, pois se 

articula com a centralidade do processo de superação do capital. Neste sentido, no limite 

desta pesquisa e nas tensões concretas  pesa as condições objetivas e subjetivas da 

realidade capitalista, é nesta realidade que surge este horizonte de formação de 

professores no Estado da Bahia. Sendo assim, é a partir da coerência do método da 

pesquisa,  que  se  apresentam  os indícios das contradições,  são  as contradições que 

movem a história e, portanto, a proposta de formação do curso de Licenciatura em 

Educação   do   Campo   UFBA/UFRB,   se   mostrou   como   um   processo   educativo 

socialmente útil, que elevou as possibilidades concretas de ampliação das práticas 

pedagógicas e educacionais, sendo um marco profundo no processo de subsunção do 

trabalho ao capital, vislumbrando a superação do modelo de escola na realidade 

capitalista. 
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FORMAÇÃO DOCENTE E A DIFICULDADE DOS POVOS DO CAMPO AO 

ACESSO AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
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 191

 

Rilvania Vieira Dias
 192

  

Resumo:  

O presente trabalho de pesquisa tem como problemática a formação acadêmica dos educadores do 

Campo nas Universidades públicas, pois nunca é um caminho fácil para as pessoas que moram nos 

assentamentos ou sítios chegarem ao nível superior há muitas diversidades e empecilhos na 

caminhada dos moradores do Campo, distante da cidade onde se localizam as grandes 

universidades a maioria destes preferem ingressar em uma faculdade a distância. Assim 

pesquisamos e descobrimos que o desejo de muitos era de estar nas universidades públicas, mas 

esta não é acessível a todos. As EADs oferecem o nível superior online, em que não necessitam 

estar lá todos os dias, apenas um vez por semana ficando acessível para todos. Cursar uma 

universidade Federal ou Estadual um curso presencial seria impossível os alunos chegarem a um 

nível superior, pois os mesmos não tem condições financeiras de ir e vir todos os dias, outro 

aspecto a se discutir é o meio de transporte para essa locomoção que havia anos anteriores, todos 

os dias da semana e hoje não temos mais, pois o município não disponibiliza transporte para 

universitários no campo. A pesquisa mostra que os cursistas atuais todos estão cursando 

licenciatura a distância e revela também que os professores da escola todos cursaram universidades 

pública e particular em regime presencial quando havia transporte.  A intenção desta pesquisa 

nasceu nesta perspectiva, ao deparar com graduandos formando para a atuar na educação básica 

como docentes aqui no campo na escola Marechal Cândido Rondon, como assentados passam por 

muitas lutas para concluir o nível superior e que muitos gostariam de estar nas universidades 

públicas. Assim se desenvolve esta comunicação demostrando as angustias para concluir a 

faculdade onde muitos se deparam com situações desumanas. Portanto as universidade juntamente 

com as Políticas Públicas da Educação deveriam criar projetos de extensão que possibilitasse uma 

sala de aula nas escolas centrais do Campo que beneficiassem os alunos que estão saindo do 

Ensino Médio Regular que sonham em fazer uma faculdade presencial e pública. Através deste 

trabalho desejo contribuir para os registros de dados que constitui a formação dos professores.  

 

Palavra-chave: Formação docente. Acessibilidade. Campo  
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INTRODUÇÃO 

 

 Chegar a profissão docente não é nada fácil, pois encontramos inúmeras 

dificuldades no decorrer de nosso dia-a-dia para chegar no nível superior, quando falamos 

em formação de professores que vivem no campo o primeiro empecilho é como cursar 

uma universidade presencial, sonhamos por uma políticas públicas que garantam o acesso 

dos camponeses à educação escolar universitária em seu próprio território, nos remetemos 

diretamente ao curso oferecido pelas instituições de ensino. No que se refere às 

licenciaturas, estudos na área demonstram que os cursos, em sua maioria, são noturnos, em 

finais de semana, presenciais, ou até mesmo à distância, adentramos, assim, em outro 

aspecto da formação do professor bastante discutido no campo de sua formação. 

 Hoje, boa parte das discussões sobre a educação não se pauta somente no acesso do 

aluno à escola, mas na sua permanência no espaço escolar e em sua aprendizagem. Nesse 

contexto, a formação de professores é um assunto interessante, já que o avanço no 

processo ensino aprendizagem depende, em parte, da atuação do professor. Assim sendo, o 

assunto formação de professores seus desafios e dilemas são de suma importância quando 

nos propomos a discutir a dificuldade ao acesso nas universidades estaduais e federais na 

formação do professor. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 A formação acadêmica nunca é um caminho fácil para as pessoas que moram nos 

assentamentos, por isso sabemos que para alguns chegar até o nível superior há muitas 

diversidades e empecilhos na caminhada do educador do campo. A intenção desta 

pesquisa nasceu nesta perspectiva, pois somos assentadas no campo e passamos por muitas 

lutas e angustia para concluir nossas faculdades. Que este estudo possa contribuir para a 

catalogação e registros dos dados que constitui a formação dos professores assentados e 

sua história.  

 Sabemos da necessidade de oferta de educação de forma gratuita no Brasil e a 

criação de escolas públicas estiveram em discussão por longos períodos na Assembleia 

constituinte e Legislativa veja o que afirma Marques.  

―Embora a constituição outorgada de 1824 haja prescrito ‗a instrução 

primaria para todos os cidadãos‘, o descumprimento do preceito 

constitucional iniciava, desde de então, por exacerbar-se nas proporções de 

crescimento populacional‖. (Marques,1992, p.17)  
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 Com o crescimento populacional aumentou também o número de professores sem 

habilitação para o magistério, ainda segundo Marques (1992, p.17) em 1830 tivemos a 

primeira Escola Normal Pública das Américas que se disseminaram progressivamente e 

em 1949 já seriam 540. Até a década de 1930 não havia instituições especializadas na 

formação de professores, neste caso os profissionais da educação tinham que recorrer a 

improvisação devido ao despreparo e apenas em 1939 é que os cursos de formação de 

pedagógica assumem uma ―tendência profissionalizante estreita‖.     

 Somente a partir da década de 70 é que se expandem os cursos de licenciatura no 

pais, e finalmente em 1990, são aprovadas concomitantemente a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN). Lei nº 9.394/96 concretizado a criação e implantação de 

diferentes instituições e políticas curriculares incumbidas de formar profissionais da 

educação para os diversos grau de ensino. 

 Com isso nasce a necessidade de formação acadêmica, dificultando a vida dos 

professores que gostariam de ingressar na universidades, quando se iniciou a escola 

Marechal os professores tinham meio de transportes para estudarem, uns em escolas 

presencias particular e outros nas escolas públicas gratuita, a locomoção levava e trazia 

todos os dias facilitando assim a vida dos profissionais que almejava um ensino superior 

de qualidade, com o passar dos anos foram retirados o meio de transportes desses 

profissionais, ficando impossível deles e outros ingressarem nas universidades presencias. 

 Hoje na escola Marechal tem 10 profissionais que estão concluindo o ensino 

superior em faculdades particulares online ou seja a distância, na comunidade existem hoje 

na faixa etária 32 estudante neste mesmo processo, a preocupação vem sendo constante, 

pois existem vários alunos concluindo o ensino médio, e os mesmos não tem condições 

financeiras de fazer uma ensino superior, muito menos de ir e vir todos os dias para a 

cidade.   

 Neste contexto, pode-se compreender que a relação entre atuação e formação 

docente é proporcionalmente direta, pois de acordo com o tipo de relação que se articula, 

que se institui na sua trajetória de qualificação, ocorre a produção e a reconstrução dos 

significados em relação à profissão, ao processo de identidade do ser professor. Em 

síntese, compreende-se que mais do que ir e vir em busca de conhecimento e a 

necessidade de almejar uma universidade no campo que beneficiem todos que ainda não 

tiveram a oportunidades de realizar seus sonhos de ingressar em uma universidade, o 

aluno precisa refletir sua própria prática e sua formação deve basear-se, necessariamente, 
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numa análise crítica da sua ação, buscando construir uma visão dos seus avanços e das 

suas limitações, observando os pontos que necessitam de subsídios e referências teóricas, 

reinventando de maneira constante sua prática, a fim de superar as dificuldades 

encontradas, conferindo sentido humano e ético ao ato de buscar novos horizontes.  

 As reflexões desenvolvidas neste artigo apresentam algumas discussões sobre os 

focos atuais, relativos à formação de professores, oferecendo um panorama, mesmo que 

breve, desse processo que se configura numa preocupação recorrente por parte de todos 

aqueles que estudam, trabalham e pesquisam essa questão em diferentes espaços e 

situações.  

 A necessidade de uma faculdade de extensão nas escolas centrais do campo e a 

importância de estudar no próprio assentamento em seu território de origem, conhecer e 

refletir sobre o processo de formação docente e a atuação desses profissionais no cotidiano 

escolar se fazem necessárias e urgentes diante de uma sociedade que tem exigido um 

profissional competente, comprometido e atuante, no sentido de formar sujeitos históricos 

e conscientes de seu papel no mundo atual e globalizado. Diante do que foi exposto, 

reafirma-se a importância de refletir sobre a formação docente e suas implicações na zona 

rural, principalmente durante os processos formativos adquiridos nas instituições escolares 

e suas dificuldades em ingressar nas universidades públicas. E essa formação necessita 

ancorar-se em bases mais sólidas, buscando valorizar uma qualificação inovadora e 

transformadora desses profissionais da educação, ver o educando do campo como ser 

humano que tem seus direitos como cidadão emancipatório. 

 Sabemos que a formação do professor, à luz de uma concepção de educação 

comprometida com o processo social, exige que ele seja pensado como profissional com 

tudo o que isso implica no plano científico e técnico. O que se almeja: um profissional 

com capacidade de inovação, de participação nos processos de tomada de decisão, de 

produção de conhecimento, de participação ativa no processo de reconstrução da 

sociedade, via implementação da cidadania.  

 Pensar e propor a formação do professor pesquisador dentro de um curso de 

graduação presencial no próprio campo, por exemplo, pode causar certo uma entusiasmo e 

subsídios para valorização da própria identidade camponesa. Sabemos que essa identidade 

é fruto da cisão criada entre teoria e prática, entre pensar e fazer, que leva o pesquisador a 

refletir sobre os dados da realidade e formula os direcionamentos da ação tendo como 
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instrumento do trabalho a teoria, se encontra fora da sala de aula e, até mesmo, do 

cotidiano escolar.  

 Na formação do professor que hoje se pretende buscar, a importância da efetivação 

da relação teoria e prática é reconhecida como um fator preponderante para a construção 

do conhecimento e como uma via de aproximação entre a realidade das práticas educativas 

de nossas escolas e a teoria adquirida e construída no seu processo formativo. Em tese, a 

união indissociável de teoria e prática deve permear toda a ação docente no sentido de se 

desenvolver uma prática pedagógica mais concreta e significativa junto aos alunos.  

 Essa característica da relação teoria e prática é fundamental para entender sua 

importância na formação de professores, pois, segundo Freire (1997), a realidade social 

não é monolítica, pronta e acabada; ao contrário, ela é histórica e socialmente produzida. 

Cabe aos educadores saber como construir elementos de ação teórica e prática, a serviço 

da produção de uma sociedade de acordo com ideais de justiça social e de solidariedade 

humana. 

 A defasagem entre os saberes privilegiados do interior das universidades e os 

saberes que emergem das práticas cotidianas das escolas. Ao pensar um novo enfoque para 

a formação do professor, pressupõe-se o docente como sujeito de conhecimentos e que 

produz saberes, baseando-se no entendimento de que o desenvolvimento profissional 

decorre também da reflexão docente diante das situações vividas no campo e para as quais 

se precisa definir posturas politicas concretas e significativas para a construção de saberes 

voltados para o camponês.  

 Segundo Roseli Caldart discutir sobre a Educação do campo hoje, buscando ser fiel 

aos seus objetivos de origem, nos exige um olhar de totalidade, em perspectiva, com uma 

preocupação metodológica, sobre como interpretá-la, combinada a uma preocupação 

política, de balanço do percurso e de compreensão das tendências de futuro para poder 

atuar sobre elas. Temos que buscar através dos movimentos como o MST, CIPEC que tem 

objetivo de discutir a proposta de uma política pública articulada de formação para os com 

profissionais que atuam na educação do campo, com base, especialmente, na Resolução 

03/13 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CEE/MT) que estabelece as 

diretrizes para a organização da Educação do Campo em Mato Grosso. Sendo que muitas 

vezes os profissionais do Campo são excluídos da sociedade por falta de acesso ao mundo 

globalizado, antigamente éramos esquecidos na roça como se diz o ditado, hoje já avançou 

bastante o processo de tecnologia e acesso ao mundo globalizado, mas ainda falta muito 
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para realizar nossos sonhos, o CIPEC veio para discutir e buscar unir as forças em busca 

de uma educação do campo com qualidade. 

 Roseli Caldart fala sobre a necessidade de tomada de posição imediata e de um 

pensamento que ajude a orientar uma intervenção política na realidade de que trata nos 

exige pelo menos uma aproximação analítica nesta perspectiva. Vivemos em um tempo de 

urgências: densas e radicais como são as questões da vida concreta, de pessoas concretas, 

especialmente as questões de ‗vida por um fio‘, nos seus vários sentidos. E não estamos 

fazendo esta discussão sobre o percurso da Educação do campo em um momento 

qualquer, mas exatamente no momento onde estas urgências eclodem em um cenário de 

crise estrutural da sociedade capitalista, o que se de um lado dificulta ainda mais uma 

análise objetiva, de outro nos instiga a balanços projetivos que possam ajudar a 

reorganizar nossa atuação política diante de velhos e novos cenários. Pois pensar em uma 

extensão universitária no campo exige muitas lutas e esforços em busca desta realidade 

não podemos falar em educação de qualidade sem falar na formação do profissional que 

estará na sala de aula depois de um longo processo de formação acadêmica.  

 

METODOLOGIA 

 Através da observação e pesquisa do dia a dia nosso na escola Marechal de ver as 

condições de difícil acesso para os alunos ingressarem em uma universidade presencial, 

devido as condições de distância e meios de transportes para estudarem e fazer um tão 

sonhado curso superior, partimos desta dificuldade para um estudo de caso sobre esta cruel 

realidade, pois passamos também por essa dura realidade, luta e angustia, quando fomos 

cursar o nível superior, percebo que se passaram dez anos e ainda nos deparamos com a 

mesma situação do passado, sem nenhum avanço nas condições de formação do ser 

humano que vive no campo, mesmo com o processo de educação tão globalizado as 

políticas públicas ainda não pensaram nos povos do campo como cidadão de direitos, 

gostaria de afirmar que a necessidade e a importância, política, teórica, de compreender 

este fenômeno chamado de Educação do campo em sua historicidade, o que implica 

buscar apreender as contradições que estão na realidade que a produziu e que a move, e 

que ela ajuda a produzir e mover formas de pensar e repensar nas condições de formação 

dos alunos do campo que estão querendo cursar uma faculdade, afinal não é apenas nas 

ideias ou entre ideias sobre o que dela se diz ir até a faculdade, me deparo hoje com 

situações precárias para os nossos alunos e funcionários ou menos professores fazerem 
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outra faculdade com situações difícil para ir e vira até a cidade onde possam estudar, é 

neste contexto que temos muitos alunos, funcionários e professores enfrentando uma 

faculdade a distância, muitas vezes não sendo o que eles sonharam para eles pois 

conversamos com muitos deles e ouvimos seus lamento e angustia de cursar um nível 

superior a distância, pois os mesmos não tem oportunidade de fazer um faculdade 

presencia, falam também os entrevistados sobre a dificuldade de ir e vir para a cidade e 

que fizeram documentos para diversos órgão responsável pela educação e meio de 

transporte é até agora não obtiveram resultado nenhum ainda aguardam resposta por parte 

dos responsáveis.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A Educação do campo se encontra em constante luta pelo acesso de formação dos 

educadores que está em processo de estudo, e alunos que tentam ingressar no nível 

superior em busca de uma formação, está é uma problemática em nossa sociedade, devido 

as políticas públicas dominante e à hierarquização epistemológica própria desta, ocorre as 

dificuldades de se construir extensão de salas nas escolas do campo de nível superior 

garantindo assim o futuro do alunos que querem cursar uma universidade gratuita e 

presencial no seu próprio território, devido as condições financeiras e o difícil acesso até a 

zona urbana, quando os alunos saem do campo para a  cidade em busca de formação em 

condições precárias em faculdades que oferecem estudo a distância, no qual possibilita a o 

aluno a estudar deslegitima os protagonistas originários da Educação do campo como 

produtores de conhecimento e que resiste a construir referências próprias para a solução de 

problemas de uma outra lógica de formação.  

 Nesta perspectiva buscaremos juntos com os movimentos sociais da comunidade 

camponesa unir nossas forças, e lutarmos para construirmos um pensando que é preciso 

incidir nos rumos da ação política com a urgência que nosso tempo nos coloca, se 

relaciona ao esforço de identificar alguns impasses e desafios do momento atual da 

Educação do campo buscando por construção de salas anexas, extensão das universidades 

federais gratuita no assentamento. Segundo alguns entrevistados disseram que o ideal seria 

uma faculdade no campo uma sala de extensão, isso seria um sonho concretizado para os 

seus filhos, netos, pessoas no geral que desejam ingressar em nível superior, fazendo com 
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esses não saiam do campo mas que permaneça e faça projetos de condiz com a realidade 

do campo em busca de melhorias de vida para todos que estão inseridos no campo.  

 Portanto precisamos de uma prática de lutas sociais pelo direito à educação pública 

gratuita no nosso chão no campo que se configura na realidade que vivemos hoje pela luta 

de uma educação de qualidade com a inclusão de todos, pela igualdade social, por 

condições de uma vida digna de seres humanos no lugar em que ela aconteça. É 

fundamental considerar para compreensão da constituição histórica da Educação do campo 

o seu vínculo de origem com as lutas por educação nas áreas de reforma agrária e como, 

especialmente neste vínculo, pensando no futuro da nossa Educação do campo e na 

formação de novos cidadãos, nasce uma esperança através da união dos povos camponeses 

associações, movimentos , CIPEC, e outros, formamos uma grande equipe que busque a 

transformação do nosso futuro como valorização de cada um inserido no processo como o 

trabalho do agricultor, a educação, formação, tecnologia , a saúde etc. Observe o que 

afirma Caldart:  

 

E esta retomada vem exatamente da exigência do pensar a especificidade: 

considerar a realidade do campo na construção de políticas públicas e de 

pedagogia significa considerar os sujeitos da educação e considerar a prática 

social que forma estes sujeitos como seres humanos e como sujeitos 

coletivos. E não pretender que a educação/a pedagogia valha e se explique 

por e em si mesma. Uma retomada que é também a recuperação de uma 

visão mais alargada de educação, algo que já aparece como tendência de 

muitas práticas e reflexões neste novo século: não confundir educação com 

escola nem absolutizar a educação escolar, como fez no discurso a 

pedagogia moderna liberal, para que o capital pudesse ‗educar‘ mais 

livremente as pessoas em outras esferas. É preciso pensar a escola sim, e 

com prioridade, mas sempre em perspectiva, para que se possa transformá-

la profundamente, na direção de um projeto educativo vinculado a práticas 

sociais emancipatórias mais radicais. ( Caldart, p.35, 2009). 

 

 

 Sabemos que estes são os principais protagonista da nossa história e a criação da 

educação do campo em nosso país, e que as conquista alcançadas se dão pelos 

movimentos sócias em constante estado de luta, perseverança, força dedicação, amor a  

terra, um dos movimentos que contribui muito para isso acontecer é o MST, que lutam 

pelos trabalhadores pobres do campo e para uma educação de qualidade, eles se organizam 

e lutam pelos seus objetivos em prol de melhores condições de vida para o homem do 

campo viver com dignidade com sua família, diante dessas lutas temos que unirmos, 

agirmos, nos organizarmos reagir diante das dificuldades, ampliar nosso conhecimento em 
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busca dos nossos direitos para uma educação de qualidade para nossos filhos e futuros 

alunos que sonham em ingressar em uma universidade gratuita e presencial no chão do 

nosso assentamento no nosso território.  

 

Considerações finais 

 

 Nossa  preocupação ao realizar este estudo de pesquisa foi pensando no chão destas 

terras abençoada por Deus, onde estamos presenciando os jovens indo embora 

abandonando os sítios em busca de trabalho, faculdade quem está permanecendo no 

campo são só os idosos, com isso nossa agricultura está ficando fragmentada, temos que 

olhar este conjunto de trabalhadores do campo e sua história de construção de vida, onde 

enriquece nosso  país e enche suas mesas de alimento saudável, não podemos perder de  

vista o ponto de início dessa luta e as políticas que estão em torno de nós, é importante não 

perder a questão que nos pode ajudar numa análise em perspectiva do que já houve de 

semelhante na história da educação brasileira e o que isso projeta em relação às tendências 

da educação do futuro para o campo, analisar o momento atual em que vivemos 

perguntando sobre as tendências de avanço ou de recuo do protagonismo dos movimentos 

sociais no mover-se da Educação do campo hoje pensado no futuro. 
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RESUMO 

Esse estudo tem como objetivo colocar em pauta a historiografia das escolas do campo no 

assentamento Antônio Conselheiro, ambiente onde vive o homem em contato direto com a 

terra. Lembrando que nem sempre foi assim, pois o homem foi expulso desse lugar, fato que 

ficou conhecido como êxodo rural, anos depois é que retorna ao seu lugar através de muitas 

lutas organizadas, adquire um pedaço de chão para sua sobrevivência e conquistam seus 

direitos. Estando envolvida na pesquisa toda a comunidade escolar os alunos e líderes dos 

movimentos sociais o MST associações e as pessoas pioneiras do assentamento.   É relevante 

enfatizar que as escolas supracitadas são sujeitas do processo de luta do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e, portanto, está vinculada aos princípios da educação 

do campo. Nesse sentido, cumpre salientar que a gestão participativa, a solidariedade, o 

companheirismo, a ajuda mútua, o estudo e o respeito pela natureza e por toda e qualquer 

forma de vida são valores intrínsecos à filosofia da mencionada escola. Nesse contexto, a 

Escola Estadual Paulo Freire, Marechal Rondon e Ernesto Che Guevara vem buscando manter 

sua identidade, filosofia e objetivos desenvolvendo projetos como Semana Sem Terrinha, 

Semana Paulo Freire, Trabalho Voluntário, Preserve a vida, Escola em Minha Casa, etc. 

Assim sendo, este trabalho visou, a partir do enfoque metodológico da pesquisa bibliográfica, 

resgatar a história de luta e conquista.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nosso objetivo é discorrer sobre o processo de luta e constituição da Escola Estadual Paulo 

Freire. Entretanto, não seria possível abordarmos esse aspecto sem relacionarmos com o 

processo de formação da estrutura agrária brasileira que possui sua procedência na 

colonização portuguesa.  

Após a apropriação da monarquia portuguesa, ―o Brasil foi logo dividido em fatias bem 

gordas, chamadas de capitanias hereditárias‖ (MORISSAWA, 2001, p.57). As capitanias 

hereditárias foram ―entregue como concessão a nobres portugueses, os donatários, com a 

condição de explorarem e pagarem impostos a Coroa‖ (ibidem).  

A partir de então, começa-se a formar uma estrutura agrária brasileira intensamente 

concentrada. Esse legado fundiário foi perdurando pelo tempo tendo em vista a inoperância 

do Estado brasileiro na implementação da reforma agrária. Todavia, tornou-se preceito para o 

surgimento de diversos movimentos de luta pela terra, etc., dentre os quais se destaca 

atualmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

Com a política de expansão nacional do MST, a organização chega à região sul de Mato 

Grosso em agosto de 1995 e em outubro de 1996 faz sua primeira ocupação na região Médio 

Norte, originando assim o Assentamento Antônio Conselheiro e consequentemente a Escola 

Estadual Paulo Freire.  

A referida escola está situada no município de Barra do Bugres, km 80 da MT 339, 

Assentamento Antônio Conselheiro, agrovila 28. Possui atualmente 284 educandos sendo 

aproximadamente 240 estudando na sede e os demais em duas extensões de comunidades 

vizinhas.  

Criada em 2002 pelo decreto de instituição Nº 5.087 de 05 de dezembro, sua organização 

pedagógica está sendo desenvolvida no sistema cliclado do 1º ao 9º ano, nível Médio do 

Campo, EJAS Fundamental e Médio e Ensino Médio Integrado a Educação Profissionalizante 

com duas turmas de curso técnico em agroecologia sendo, a Gestão Participativa o método 

administrativo. É nesse contexto sócio histórico, político e ideológico que buscamos focalizar 

nosso trabalho, percorrendo a caminhada de luta da referida escola que atualmente destaca-se 

como referência regional em Educação do Campo.  
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2 FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICA 

 

2.1 Formação da Estrutura Agrária Brasileira  

 

A procedência da arcaica estrutura agrária brasileira começa basicamente a partir do ano de 

1500 quando as caravelas portuguesas da frota de Pedro Álvares Cabral ancoraram em Porto 

Seguro ―financiados pelo nascente capitalismo comercial europeu, e se apoderaram do 

território por sua supremacia econômica e militar, impondo as leis e as vontades políticas da 

Monarquia portuguesa‖ (STEDILE, 2005, p. 19).  

Portanto, o modelo de produção e apropriação dos bens naturais obedeceu à égide das leis 

capitalistas. Para não perder o controle sobre a colônia, ―o Brasil foi logo dividido em fatias 

bem gordas, chamadas de capitanias hereditárias‖ (MORISSAWA, 2001, p.57). As capitanias 

hereditárias foram ―entregue como concessão a nobres portugueses, os donatários, com a 

condição de explorarem e pagarem impostos a Coroa‖ (ibidem).  

Todavia, segundo Morissawa (2001), ―não podiam vender as capitanias. Mas, tinham 

autorização de entregar parcelas de terra, as sesmarias, a pessoas que quisessem produzir 

nelas‖ (p. 57).  

Nesse contexto, segundo Stedile (2005), o modelo produtivo adotado pelos colonizadores 

para atender a demanda europeia de matéria-prima foi o plantation que ―é uma forma de 

organizar a produção agrícola em grandes fazendas de área contínua, praticando a 

monocultura, ou seja, especializando-se num único produto, destinando-o à exportação‖ (p. 

21).  

Como o monopólio da propriedade da terra pertencia à Coroa, em tese, não havia propriedade 

privada da terra. Todavia, em 1850, a Coroa portuguesa sofrendo intensas ―pressões inglesas 

para substituir a mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado‖ (ibidem), proclama a 

primeira lei de terras do país como prevenção da consequente e inevitável abolição da 

escravidão que acontece em 1.888 com a promulgação da Lei Áurea, instaurada pela princesa 

Isabel.  
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De acordo com Stedile (2005), a lei de terras caracteriza ―implantar no Brasil a propriedade 

privada das terras‖ (p. 22), ou seja, segundo o autor, ―a lei proporciona fundamento jurìdico à 

transformação da terra (...) em mercadorias, em objeto de negócio‖ (ibidem), pois normatiza a 

propriedade privada da terra, sendo, portanto, ―o batistério do latifúndio no Brasil‖ (ibidem).  

Destarte, a Lei de Terras de 1850, aprisionou a terra e converteu uma virtude natural, que 

deveria ser democrático em um bem privado, acessível apenas aos ricos. 

 

A Luta pela Terra no Brasil  

 

As terras brasileiras são caracteristicamente marcadas por uma intensa estrutura de 

concentração fundiária, reinantes do período imperial e legalmente amparado na lei de terras 

de 1850.  

Essa configuração agrária privava os pobres de possuírem um pedaço de terra para a 

reprodução da sua vida material familiar. Dessa forma, a saída encontrada era organizar lutas 

por um pedaço de terras.  

Nesse contexto, diversos movimentos reivindicatórios foram se originando para conspirarem 

contra essa situação desfavorável de posse da terra. De acordo com Morissawa (2001), as 

lutas pelas terras no Brasil, de 1888 (abolição da escravatura) a 1964 (golpe militar) podem 

ser classificadas em ―lutas messiânicas, que se deram entre 1888 e a década de 1930; as lutas 

radicais localizadas e espontâneas, entre 1930 e 1954; e as lutas organizadas com caráter 

ideológico e de alcance nacional, entre 1950 e 1964‖ (p. 86).  

Essas lutas demonstram que sempre houve um processo de luta pela terra no Brasil, mas, o 

acesso nunca foi viabilizado pelo Estado brasileiro. Nem mesmo a primeira Lei de Reforma 

Agrária no Brasil, decretado pelo presidente-marechal Castelo Branco, denominado Estatuto 

da Terra, que tinha como objetivo ―dar resposta à necessidade de distribuição das terras como 

forma de evitar novas revoluções sociais, como a que acabara de acontecer em Cuba, em 

1959‖ (ibidem), e por incrìvel que pareça, vista como de caráter progressista, foi capaz de 

alterar a estrutura agrária brasileira.  

Tendo em vista a consumação ou aniquilamento de alguns movimentos de esquerda tanto por 

fatores políticos quanto orgânicos, que lutavam pela terra, pela reforma agrária e pela 
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transformação da sociedade, surgem, portanto, novos movimentos para dar continuidade à 

história da luta pela terra, etc.  

 

O MST e a Reforma Agrária  

 

Parafraseando Morissawa (2001), o MST é a continuidade da história dos movimentos 

aniquilados na luta pela terra, especialmente no período do regime militar, como as Ligas 

Camponesas, por exemplo, por constituìrem ―um movimento independente, nascida no 

próprio interior das lutas que se travavam pela terra‖ (p. 120); em outras palavras, o MST ―é 

fruto do processo histórico de resistência do campesinato brasileiro. É, portanto, parte e 

continuação da história da luta pela terra‖ (FERNANDES, 2000, p. 49) no Brasil.  

A ditadura militar foi o útero de gestação do MST, que durou aproximadamente quatro anos 

até seu nascimento em 1984.  

Assim, com a ajuda da Comissão Pastoral da Terra (CPT) na promoção de eventos como 

debates e encontros, surge o MST no 1º Encontro Nacional dos Sem-Terra, realizado em 

Cascavel, Paraná, nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 1984, com a participação de 

trabalhadores rurais de 12 estados brasileiros.  

A expansão e consolidação nacional foi um processo rápido. ―A partir de 1985, ano do seu 1º 

Congresso Nacional, o MST expandiu-se pelas demais regiões do país e, no final da década de 

1990, estava organizado em 23 estados‖ (ibidem).  

É nesse contexto de expansão e consolidação nacional que o MST chega a Mato Grosso em 

agosto de 1995 com a ocupação da fazenda Aliança, com mais de 1.000 famílias, no 

município de Pedra Preta, região sul do referido Estado. A partir de então se expande para a 

região sudoeste, realizando em março de 1997 a ocupação da fazenda Santa Amélia, no 

municìpio de Cáceres. No ano seguinte, ―700 famìlias ocuparam o latifúndio Urutau, em 

Mirassol d‘Oeste e São José dos Quatro Marcos‖ (MORISSAWA, 2001, p. 192).  

Na região Médio Norte, microrregião da região sudoeste e reduto do agronegócio brasileiro, a 

primeira manifestação é realizada em outubro de 1996, com a concentração de mais de 1.000 

famílias sem-terra às margens da rodovia 358, no município de Nova Olímpia.  
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O MST e a Educação  

 

Fica clara a preocupação do MST com a educação durante o seu processo de constituição. 

Entretanto, numa sociedade de classes onde a escola representa a extensão da ideologia 

dominante, o MST tinha a nítida convicção de que ―os conteúdos e os métodos da escola 

oficial estão direcionados para a manutenção da escola vigente‖ (ibidem).     

Dessa forma, a escola para o MST, segundo Morissawa (2001), tinha que ser diferente, onde 

tivesse ―professores que fossem simpatizantes da luta pela reforma agrária; conteúdos 

incluindo a história do MST; livros contendo a experiência dos sem-terra; relação professor-

aluno constituindo uma relação de companheiros (p.239), pois, ―o trabalho de educação é uma 

atividade política importante para o processo de transformação da sociedade‖ (p. 241), sendo 

também ―um processo de produção e reprodução de conhecimentos a partir de sua própria 

realidade‖ (ibidem).  

Portanto, para o MST, conforme Morrissawa (2001), ―a escola é parte integrante da vida e do 

conjunto dos assentados, sendo essencial a participação das famílias em seu planejamento e 

participação‖ (p. 241).  

De tal modo, a educação deve:  

 

Desenvolver a consciência crítica dos alunos, com conteúdo que leve a reflexão e aquisição de 

uma visão de mundo ampliada e diferenciada da do discurso oficial e a transmissão da história 

e do significado da luta pela conquista da terra e da reforma agrária, de que resultou o 

assentamento; desenvolver atividades que visem à capacitação técnica dos alunos para 

experiências de trabalho produtivo com o uso de técnicas alternativas que contribuam para o 

avanço coletivo e exercícios práticos nas áreas de 13 conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento do assentamento: agricultura, administração, contabilidade, etc. 

(MORASSAWA, 2001, p.241).  

          

Dessa forma, a educação proposta pelo MST aponta para o ―inédito viável‖, transgredindo as 

relações estabelecidas pela educação bancaria e inaugurando novas relações entre os sujeitos e 

com o meio onde produzem e reproduzem sua existência, pois a educação deve estar voltada 
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para as várias dimensões da pessoa humana como processo permanente de formação e 

transformação.  

 

2.5 Os Princípios Filosóficos, os Desafios e as Bandeiras Permanentes da Educação para o 

MST  

2.5.1 Os Princípios Filosóficos 

  

O ato de estudar é uma das tarefas mais nobres para a militância de um movimento social, 

pois, potencializa a luta, garantindo um maior avanço contra a conjuntura que a cada 

momento desafia. Assim, anima e ajuda a superar os limites que são impostos pelo sistema.  

Nesse sentido, pensar a educação é propor ações revolucionárias, pois, é uma estratégia de 

possibilitar as pessoas a se libertarem das correntes que o prendem: correntes da ignorância, 

da obediência, da falta de autoestima, da desunião, da desconfiança, do egoísmo, 

individualismo. Assim, a educação escolar deverá ser uma referência para garantir a 

construção de novos valores (PPP Escola Estadual Paulo Freire, 2010, p. 28).  

―Os princìpios filosóficos dizem respeito à visão de mundo e às concepções mais gerais em 

relação à pessoa humana, à sociedade e ao que o 14 MST entende por ―educação‖ 

(MORISSAWA, 2001, p. 246). Segundo o autor, esses princìpios ―remetem aos objetivos 

mais estratégicos do trabalho educativo‖ (ibidem):  

Educação para a transformação social; educação de classe, massiva, orgânica ao MST, aberta 

para o mundo, voltada para a ação, aberta para o novo; educação para o trabalho e a 

cooperação; educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana; educação como 

processo permanente de formação/transformação humana (ibidem).  

Esses princípios filosóficos educacionais pressupõem uma relação de ensino-aprendizagem 

embasada numa relação horizontal entre os sujeitos; necessariamente, significa a superação 

dos moldes vigentes de escola onde poucos iluminados detêm o saber absoluto. Portanto, 

supõe ―que a educação pode ser mais do que educação, e que a escola pode ser mais do que 

escola, à medida que sejam considerados os vínculos que constituem a sua existência nessa 

realidade‖ (CALDART, 2.004, p. 221, 222).  

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 636 

2.5.2 Principais Desafios  

 

Historicamente os camponeses sempre foram relegados tanto do acesso à terra quanto também 

a outros direitos básicos como saúde e educação. Destarte, educar no campo da reforma 

agrária pressupõe uma tarefa desafiadora.  

Para o MST, esse desafio traduz-se principalmente da seguinte forma:  

Erradicar o analfabetismo das áreas de assentamentos e acampamentos; conquistar condições 

reais para que toda criança e adolescente esteja na escola, estudando (isso implica lutar por 

escolas de ensino fundamental e ensino médio dentro dos 15 assentamentos); capacitar e 

habilitar professores, para que sejam respeitados enquanto sabedores das necessidades e 

portadores da novidade de construir uma proposta alternativa de educação popular, para que 

os assentados eduquem os filhos dos outros assentados; pensar, repensar e elaborar 

constantemente a proposta pedagógica, voltada ao fortalecimento da cultura camponesa, com 

rosto e características próprios; conquistar mais apoio de entidades e pessoas que comunguem 

com os princípios educacionais do MST (MORISSAWA, 2001, p. 246).  

Assim sendo, quando organiza um acampamento ou qualquer outra forma de luta ou ainda, 

quando conquista um determinado assentamento, uma das prioridades da organização é 

desenvolver espaços de ensino-aprendizagem onde possa, concomitantemente à luta pela 

terra, promover a educação dos sujeitos Sem Terra.  

 

2.5.3 As Bandeiras Permanentes  

 

Para o MST, é possível ir construindo no bojo da luta propostas educacionais que vislumbrem 

novas expectativas para as áreas de reforma agrária.  

Entretanto, essa construção deve estar voltada para seu projeto de sociedade; sabendo que a 

educação é um instrumento importante nesse processo, o MST possui como bandeira 

permanente a busca por uma educação de qualidade com práticas e métodos educativos 

embasados na sua própria realidade à luz de alguns mestres.  

Direito à educação básica e construção de uma escola, uma pedagogia e de metodologias e 

práticas educativas adequadas à realidade da vida rural e dos assentamentos; as escolas dos 
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assentamentos e dos acampamentos devem ser escolas públicas e de qualidade e os principais 

mestres para o quais a educação é a verdadeira libertação da pessoa humana, são em especial 

Paulo 16 Freire, José Martí e Anton Makarenko (MORISSAWA, 2001, p. 246).  

Essas bandeiras permanentes fazem parte da proposta metodológica de conquistar espaços 

para implementação do projeto social, pois sem dúvida a educação é uma das bases para a 

formação dos sujeitos alienados da sua própria realidade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 O Sonho se Torna Realidade  

3.1.1 O Assentamento Antônio Conselheiro  

 

O Assentamento Antônio Conselheiro faz parte do processo histórico de luta pela terra no 

Brasil em contraposição à obsoleta estrutura agrária latifundista. Portanto, está 

intrinsecamente ligado a um projeto de reforma agrária no campo brasileiro.  

Desse modo, a história do referido assentamento começa a ser desenhada a partir da decisão 

política do MST em expandir-se para a região Médio Norte do estado para a continuidade dos 

seus objetivos político-ideológicos.  

Nesse contexto, o MST, embasado numa pesquisa de aproximadamente um ano que tinha por 

objetivo identificar as potencialidades da região para a luta pela terra, pela reforma agrária e 

pela transformação social e, simultaneamente, o enfrentamento contra a oligarquia política e 

agrária local, focaliza suas ações nos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia e 

Tangará da Serra (RAMOS, 2010, p. 19).  

Esses municípios são historicamente marcados por grande concentração de terras e pela 

intensa presença de monocultivos como soja, cana-de-açúcar, milho e pecuária extensiva 

donde poucas famílias ou corporações empresariais dominam incontestesmente.  

Nesse sentido, após quatro meses de intensos trabalhos de base na articulação, formação 

política e organização dos trabalhadores rurais e urbanos em Núcleos de Bases (NBs), o MST 

decide marcar a ocupação para realizar-se no dia 09 de outubro de 1996 em uma área no 
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município de Nova Olímpia; entretanto, a área era particular e no dia anterior, ou seja, no dia 

08 de outubro o proprietário desfez o acerto político de concessão provisória da área.  

Todavia, os dirigentes do movimento não regrediram; pelo contrário, continuaram firmes na 

compreensão de que era necessário realizar a luta mesmo sabendo da conspiração política da 

oligarquia local para que a organização não se instalasse na região.  

Com a base mobilizada por praticamente toda a região para a realização do acampamento, não 

havia mais tempo hábil para desmobilização desse processo. Conforme programado, começou 

a chegar gente de todos os lados da região.  Dessa forma, a alternativa foi realizar uma 

concentração às margens da rodovia 358, há quatro quilômetros da cidade de Nova Olímpia.  

Quando o sol raiou no dia 09 de outubro de 1996 havia aproximadamente 1.150 famílias 

organizadas em 20 NBs (ibidem).  

A foto abaixo mostra um assentado segurando a primeira bandeira do MST hasteada no 

acampamento no primeiro dia de concentração na qual o mesmo guarda com bastante carinho 

como lembrança daquela data. 

 

Fonte: Breginski, 2011. 

Figura 1: primeira bandeira do MST hasteada no acampamento. 

 

Todavia, logo uma grave tragédia marca profundamente a história de luta dos sem-terra: 
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Após cinco dias de muita luta e resistência sob as barracas de lona às margens da rodovia, 

uma grande tragédia marca brutalmente a história de luta do Assentamento Antônio 

Conselheiro. Uma carreta da transportadora Trans-Real desgovernou-se em alta velocidade e 

entrou no acampamento. O acidente aconteceu às 23 h e 30 minutos do dia 13 de outubro de 

1996 e vitimou quatorze pessoas, deixando cinco mortos e nove feridos (RAMOS, 2.011, 

p.20). 

 

Essa tragédia, supostamente premeditada, buscava desarticular as famílias sem-terra, 

amedrontá-las e desanimá-las da luta. Entretanto surtiu efeitos contrários, elevando o ânimo 

dos sujeitos sem-terra para permanecerem firmes na luta: imediatamente, os dois sentidos da 

rodovia foram trancados com duas caieiras de fogo nos dois extremos do acampamento, 

permanecendo por quatro dias e quatro noites nesta ação. Após muita luta, pressão política e 

negociação, conseguiu-se com o grupo Usinas Itamaraty Ltda uma área para comodato de 

aproximadamente 12 hectares, distante cerca 1.000 metros da cidade de Nova Olímpia. Na 

nova área concedida para o comodato das famílias, foi possível reorganizá-las para 

permanecerem firmes na luta. 

Entretanto, a luta tinha que perpassar para além das divisas do acampamento propriamente 

dito. Somente acampar debaixo de lonas pretas não geraria uma correlação de forças 

necessárias para conquistar a terra. Portanto, era preciso ir além das divisas do acampamento 

para conquistar o apoio da sociedade, organizações civis, igrejas, políticos, etc. e pressionar as 

autoridades competentes na agilidade da reforma agrária. 

Após cerca de dois meses realizou-se uma mobilização de ocupação do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), por dezesseis dias, dos quais nove foram 

concentrados dentro do prédio do referido instituto. Assim, um dos resultados Latifúndio de 

38.335.000 hectares, denominada fazenda Tapirapuã, limitada por três municípios: Tangará 

da Serra, Barra do Bugres e Nova Olímpia.  

Consequentemente, num rápido processo de mudança e organização interna, a margem da 

rodovia estadual 339, na altura do km 10, foi ocupada pelas famílias dando origem ao pré-

assentamento Antônio Conselheiro em homenagem ao mártir de Canudos. Foi um processo de 

bastante dedicação para a organicidade interna das famílias que se reorganizavam nos NBs e 

nos setores como Educação, Saúde, Relações Humanas, Formação, Frente de Massa etc., onde 
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cada núcleo e cada equipe possuía uma coordenação específica que formavam uma 

coordenação geral do pré-assentamento conforme estrutura organizativa do MST.  

Entretanto, o contrato de comodato das famílias acampadas foi expedido somente no dia 

04/03/1997 e no dia 11/04/1999, o INCRA, sob Portaria nº 109/97, decretada em 12/12/1997, 

assentou definitivamente 990 famílias na área, sendo que mais 09 famílias foram assentadas 

posteriormente. 

Atualmente o Assentamento Antônio Conselheiro está subdividido organicamente por duas 

microrregiões: Paulo Freire e Ernesto Chê Guevara e uma área de dissidência política 

denominada Associação Tapirapuã. 

A primeira microrregião corresponde basicamente à parte relativa aos municípios de Barra do 

Bugres e Nova Olímpia, e é composta por aproximadamente 350 famílias. A microrregião 

Ernesto Chê Guevara, sobre outro extremo do assentamento, corresponde ao município de 

Tangará da Serra sendo composta por aproximadamente 340 famílias. A terceira área refere-

se às famílias dissidentes do MST na fase de transição de pré-assentamento para 

assentamento, devido divergências políticas, e também são munícipes de Tangará da Serra 

(ibidem). 

É nesse contexto de luta por melhores condições de vida que os sujeitos sem-terra 

conquistaram a implementação do referido assentamento em um dos maiores e mais temido 

latifúndio da região. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Constituição Histórica da Escola Estadual Paulo Freire  

4.1.1 A Luta Continua  

 

Para compreender-se a história da Escola Estadual Paulo Freire, torna-se necessário regressar 

ao período de pré–assentamento. Esse período, conforme o próprio nome indica, é um 

momento antecedente ao assentamento propriamente dito. As famílias ainda se encontram nos 

barracos de lona, aglomerados como no período de acampamento, porém, sabem elas que a 
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terra já lhes pertence sendo, portanto, apenas uma questão de tempo, normalmente, até que o 

INCRA dívida os lotes. 

No período de pré-assentamento, a organização da escola era relativamente mais fácil devido 

às famílias estarem aglomeradas. Isso facilitava tanto a implementação da escola quanto o 

acesso à mesma.  

Dessa forma, a Escola Municipal Ernesto Che Guevara, localizada no centro do até então pré-

assentamento Antônio Conselheiro (atual agrovila 01) foi a precursora da organização 

educacional das famílias sem-terra.  

No entanto, após o parcelamento dos lotes, dificultou-se o acesso à escola tanto pela distância 

quanto pelas condições estruturais como transporte e principalmente estradas. Tendo em vista 

essas dificuldades, e devido ainda o assentamento abranger mais de um município, a saída 

encontrada foi lutar para implantação de mais escolas. 

Entretanto, a princípio, a saída encontrada foi à construção voluntária de salas de aula 

distribuídas em algumas agrovilas onde fosse mais fácil o acesso dos educandos/as. Assim, 

foram ―construìdas escolinhas de palha nas agrovilas 28, 32, e 33 para atender as crianças de 

1ª a 4ª série, em regime multisseriado, onde os demais percorriam até oito quilômetros a pé e 

depois pegava o transporte escolar que percorria mais trinta‖ (PPP Escola Estadual Paulo 

Freire, 2010, p. 09) para estudar na escola Ernesto Che Guevara. 

Não suportando mais essa situação, o MST decide organizar uma mobilização à prefeitura 

municipal de Barra do Bugres. Pela primeira vez a prefeitura da histórica e conservadora 

cidade mato-grossense de Barra do Bugres, dominada pela pecuária extensiva e pelos 

canaviais, é ocupada e sufocada pelo cheiro do povo. 

Uma mobilização histórica com a presença de adultos, jovens, adolescentes e crianças. Onde 

os educadores/as ministraram as aulas debaixo dos barracos de lona, em frente à Prefeitura. 

Foi um período intenso de negociação onde várias propostas surgiram desviando da 

possibilidade de construir a Escola dentro do território dos Sem Terra, desde transportar os 

educandos/as para Nova Fernandópolis, distante trinta quilômetros, até outras tantas propostas 

esdrúxulas (PPP Escola Estadual Paulo Freire, 2010, p. 09). 

Conscientes da necessidade de conquistar um espaço onde o propósito de ensinar fosse a 

partir da realidade, fazendo com que o contexto sócio histórico, fosse o princípio norteador do 
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projeto pedagógico, as famílias não aceitaram as referidas propostas e decidiram 

permanecerem com a bandeira vermelha hasteada até que a situação se resolvesse.  

Não suportando mais a fadiga política, e pressionada pela população local que foram 

aderindo-se à luta, a oligarquia municipal vê-se na necessidade de abdicar-se da sua 

anacrônica postura conservadora e atender à reivindicação das famílias sem terras 

―construindo uma Escola de madeira com minissaia de alvenaria e telha de amianto: com 

quatro salas de aulas, uma cozinha, dois banheiros com três box cada, uma dispensa‖ 

(ibidem), conforme a foto as seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo da Escola Estadual Paulo Freire, 2011. 

Figura 02: vista frontal do primeiro pavilhão da Escola Estadual Paulo Freire. 

 

Entretanto, novas demandas surgiram. Devido à estrutura geológica do local não possibilitar 

perfurar poços caipiras próximos a escola, começa-se enfrentar a falta de água. 

Assim foi garantida uma mangueira para puxar água do córrego a 500 metros, onde a 

comunidade contribuiu furando as valetas. Mas ocorre que quando aproxima o período das 

estiagens reduziu para trinta por cento do fluxo de água, impossibilitando essa alternativa.  

Nesse sentido, nova luta é travada no segundo semestre de 2000, para garantir a perfuração de 

um poço artesiano, onde a problemática maior é que não havia energia, aumentando o custo, 

pela necessidade de adquirir também o grupo gerador. Foram oito dias de mobilização, sendo 

o retorno depois de garantido a conquista, voltando com o maquinário de perfuração à frente 

(PPP Escola Estadual Paulo Freire, 2010, p. 10). 
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Ainda em março do ano 2000, em ocasião da Jornada Nacional das Mulheres, realizada pelo 

MST, é garantida em audiência com o então governador Dante de Oliveira a construção da 

escola para implementação do nível médio, onde o governo forneceria os materiais e 

subsidiaria a mão de obra. Todavia: 

 

O material foi entregue pelas metades e o subsidio não foi repassado, onde tivemos vários 

problemas e acabamos conseguindo construir parte da construção, devido a uma parceria com 

a Prefeitura de Barra do Bugres, que também era interessada pôr as duas redes estar no 

mesmo espaço, e o número de aluno das series iniciais estar aumentando assim, município 

não teria gastos com construções (ibidem). 

 

Todavia, os problemas não foram capazes de sepultar o sonho dos sem-terra. Pelo contrário, 

estimulou o ânimo e a união dos mesmos para prosseguir firmes e conscientes da batalha 

criando alternativas de desenvolvimento para permanecerem no campo.  

Após muitas lutas, reuniões, audiências, mobilização, etc., o pavilhão de alvenaria contendo 

quatro salas para implantação do ensino médio ficou pronto, onde em 2003 houve as 

primeiras turmas de ensino médio. 

 

Fonte: arquivo da Escola Estadual Paulo Freire. 

Figura 03: pavilhão alvenaria para implantação do nível médio Escola Estadual Paulo Freire. 
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Contudo, essas conquistas ainda não sanavam as demandas da escola. Era preciso ir além. Era 

preciso conquistar mais.  

Nesse contexto, em 2004 houve uma intensa luta pela estadualização da escola na perspectiva 

de que essa circunstância possibilitasse relativamente melhor respaldo às reivindicações, pois 

averiguava-se um exponencial crescimento das suas demandas, tanto físicas quanto 

pedagógicas e que a esfera municipal tinha pouca compreensão, disposição e condições de 

atender.  

Assim sendo, aos poucos foram havendo outras conquistas tanto físicas quanto pedagógicas 

como: instalação de laboratório de informática, internet, casa digital para acesso comunitário, 

coordenação pedagógica, apoio pedagógico, implantação de turmas de Educação de Jovens e 

Adultos, turmas de Ensino Médio Integrado a Educação Profissionalizante (EMIEP) com 

ênfase em agroecologia, etc. 

Além dessas conquistas, atualmente está sendo construída uma nova escola composta por oito 

salas de aula, banheiros, setores administrativos, pedagógicos, ginásio poliesportivo e 

alambrado, adaptada para portadores de necessidades especiais e contendo ainda toda a 

logística necessária, conforme a foto abaixo: 

 

Fonte: arquivo Escola Estadual Paulo Freire. 

Figura 04: vista frontal da nova escola ainda em fase de construção. 

 

A previsão de entrega da nova escola era junho de 2011, mas devido atrasos na obra foi 

prorrogada para março de 2012.  

 

4.2 Filosofia e Objetivos  
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Conforme previsto no artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil que 

institui que a educação ―será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho‖ e no artigo 206, inciso VI, que afirma a gestão democrática 

enquanto princípio do ensino público. A Escola Estadual Paulo Freire busca desenvolver uma 

filosofia participativa pautada na gestão democrática, inserindo os ―diversos segmentos da 

comunidade escolar nas decisões polìticas de caráter pedagógico‖ (MIRANDA, 2010, p 05). 

Portanto, embasada nesse princípio constitucional, a referida escola prevê o povo como o 

condutor do seu próprio projeto de formação humana, tendo como filosofia: 

A humanização através da sensibilização e conscientização das pessoas, que ajude a formar os 

sujeitos sociais da construção de um projeto de desenvolvimento solidário e coletivo do 

campo e de país comprometido com a soberania nacional, com a Reforma Agrária e outras 

formas de desconcentração de renda e da propriedade. Com a solidariedade, com a 

democracia popular e com o respeito ao meio ambiente. Bem como, com as transformações 

culturais e uma nova forma de pensar e fazer a educação e a escola para a cidade e o campo, 

onde o próprio povo seja o condutor de seu projeto de formação humana. 

De acordo com Miranda (2010), para conservar sua filosofia afirmando seu contexto histórico 

enquanto produto da luta pela reforma agrária, a escola vem desenvolvendo os seguintes 

projetos: 

Semana Sem Terrinha: trabalha a formação política social da criança, identidade sem-terra e 

sua própria história. A semana sem terrinha acontece em outubro em homenagem ao dia das 

crianças. Nessa semana as crianças sem-terra além de se divertirem muito, também 

reivindicam, melhorias para suas escolas e para o assentamento através de audiências e 

manifestações. Vale lembrar que a semana dos sem terrinhas não é um projeto exclusivo da 

escola, mais é uma prática do movimento sem-terra adotada pela escola.  

Semana Paulo Freire: essa semana é dedicada a homenagear o patrono da escola, Paulo Freire, 

ela acontece na primeira semana de maio, aniversário da morte de Paulo Freire, nesta 

oportunidade a escola trabalha a formação social, a cultura educação e identidade, de forma 

coletiva. Acontecem nessa semana várias atividades culturais e pedagógicas como produção 

de texto, teatro, música, poesia, cartazes, brincadeiras, seminário, paródia finalizando com 

apresentação cultural, além é claro de estudos sobre a teoria de Paulo Freire.  
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Trabalho Voluntário: tem como objetivo manter viva a memória de Ernesto Che Guevara 

ressaltando seu compromisso com os oprimidos do mundo. Na semana do trabalho voluntário 

a escola faz doações de sangue, mutirão de limpeza na escola, visitas a asilos, casa da criança 

etc. Essa semana acontece em outubro em homenagem a Che Guevara, que foi assassinado no 

dia 08 de outubro na Bolívia.  

Preserve a vida: que trabalha o meio ambiente, conscientização e a formação humana do 

sujeito. Por estar no campo, a escola tem uma relação muito forte com a terra e a natureza e 

através do projeto preserve a vida fortalece com seus educandos e comunidade essa relação 

com a biodiversidade natural e a preservação do mesmo. Esse projeto traz ainda a importância 

das hortas na comunidade e na escola para fortalecer e qualificar a alimentação das famílias e 

dos educandos, através desse projeto é trabalhado também a saúde de toda comunidade 

escolar.  

Escola em Minha Casa, uma vez por mês os educadores vão visitar as famílias dos educandos 

com o intuito de conhecer a realidade dos educandos (as) e repensar as práticas pedagógicas 

aproximando-se das vivencias dos mesmos, enfocando a pedagogia da alternância (p. 10). 

Conforme se pode ver, os referidos projetos fazem parte dos objetivos da escola, previstos em 

seu Projeto Político Pedagógico (2010): 

Educação de qualidade para todos; Compromisso com a luta pela implantação da educação do 

campo, no campo e para o campo enquanto política pública; Educação que prepare os sujeitos 

para a transformação crítica e social, como formadores de opinião; Educação voltada para as 

várias dimensões da pessoa humana; Educação que cultive os valores humanistas do sujeito 

do campo; Educação para o trabalho e cooperação; Educação como processo permanente de 

formação humana; Promover a escolarização e desenvolver cursos com formação profissional 

que venha atender a demanda do assentamento e região; Promover uma educação para a 

permanência no campo; Dar apoio à realização de eventos educativos e garantir a 

permanência das atividades extracurriculares tais como; Semana Paulo Freire, Semana do 

Voluntariado, Sem terrinha, Escola em minha casa, Festa de formandos e Encontros de 

formação; Fortalecer a identidade camponesa; Garantir a não aceitação de diretores indicados; 

O diretor deverá ser eleito pela comunidade através da eleição direta, sendo este morador da 

comunidade local (p. 14). 

Conforme se pode observar, desde sua origem a escola mesmo com muitas resistências vem 

avançando na materialização da sua concepção pedagógica, fortalecendo sua identidade como 
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escola forjada da luta de classe e promovendo a formação política de seus educandos 

transformando-os em sujeitos de sua própria história. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do estudo de constituição da Escola Estadual Paulo Freire, dentro de um contexto 

histórico, é possível considerar que a mesma é produto da contradição histórica da luta de 

classes no Brasil.  

Vislumbrou-se, portanto, que diante da impossibilidade de acesso dos menos favorecidos à 

terra tanto pela sua transformação em mercadoria pela Lei de Terras quanto devido à 

concentrada estrutura agrária foram surgindo movimentos de luta pela terra.  

Diante disso, destaca-se atualmente na luta pela reforma agrária o MST, que diante da sua 

política de expansão nacional chega à região sul de Mato Grosso em 1995 e no ano seguinte 

realiza sua primeira luta na região Médio Norte dando origem ao Assentamento Antônio 

Conselheiro e consequentemente à Escola Estadual Paulo Freire. 

A mencionada escola, com a participação ativa da comunidade foi se afirmando enquanto tal; 

suas conquistas são fundamentalmente consequências de intensas lutas desenvolvidas nos 

órgãos competentes, tanto de caráter municipal quanto estadual em parceria com as 

organizações presentes na comunidade, especialmente o MST.  

Sua filosofia embasa-se no pressuposto da gestão coletiva, inserindo os diversos segmentos da 

comunidade escolar, afirmando sua trajetória histórica enquanto produto da luta pela reforma 

agrária.  

Para afirmar essa trajetória foi construindo caminhos alternativos, como projetos de formação 

e conscientização da comunidade, amarrados no Projeto Político Pedagógico. 

Esse caminho alternativo tem-se apresentado para muitos como encantos, pressuposto 

inovador, desafios possíveis de traçar novos caminhos, escrever novas biografias, etc. Mas, 

para outros, acostumados à tradicional receita de educação bancária, apresentam-se como 

desencantos, desilusões, pois não estão aptos a traçar novos caminhos simplesmente pela 

necessidade de um maior grau de dedicação e espírito de sacrifício. 
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Apesar de não ser produto deste trabalho, foi possível observar certa dificuldade do método de 

gestão democrática, pois o assentamento possui um ciclo vicioso de venda de lotes e a própria 

escola também possui uma rotatividade grande de educadores. Essa constatação tem 

influenciado negativamente no processo pedagógico da escola, pois a formação e 

conscientização política dos novos sujeitos alienada da realidade dificultam a compreensão 

desse processo pedagógico até então estranho a sua concepção de mundo. Mas há também os 

que regridem na sua consciência coletiva, e apesar de serem frutos da luta assim como a 

escola, negam sua trajetória histórica e consequentemente sua identidade sem-terra. 

Dessa forma, é nítida a necessidade de intensificação de propostas que fortaleçam a formação 

sociopolítico-ideológica da comunidade escolar para que não se dilua no tempo o seu 

processo histórico, pois se a escola continuar nesse ritmo de perda de identidade, brevemente 

sua proposta pedagógica perderá o vínculo da luta pela terra, pela reforma agrária e pela 

transformação social. Talvez esse seja atualmente o maior desafio da escola.  

Contudo, apesar desses desajustes, ainda é possível afirmar que a referida escola tem crescida 

bastante, tornando-se, indubitavelmente, uma grande referência em educação do campo com 

gestão coletiva no Estado de Mato Grosso. 
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MUDANÇA NA PAISAGEM DO ASSENTAMENTO RIO BRANCO PELO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO FAMILIAR – NOVA OLÍMPIA – MT 
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196
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197 
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RESUMO: 

Acreditar que as localidades rurais articulado à princípio pelo MST (Movimento dos Sem 

Terra) podem ter visibilidade junto às autoridades e à sociedade a partir de um trabalho como 

este, que mostre as modificações que o assentamento na sua passividade por razões do 

desenvolvimento agrário da agricultura familiar no município de Nova Olímpia em Mato 

Grosso. A paisagem como fator principal destas transformações e também como uma das 

categorias de estudo da Geografia, condecorada pela beleza do espaço natural, sendo 

modificado neste caso de estudo em prol de uma estrutura de produção em pequena escala, a 

perceber as questões ambientais, com acompanhamento de órgãos específicos ambientalistas 

que contemple a própria natureza em devolver seus recursos novamente para se produzir e 

continuar produzindo suas especiarias que são altamente requisitada nas feiras livres pela 

qualidade dos produtos esperados nas madrugadas do município, onde os assentados levam 

seus produtos para serem comercializados e então retirar o sustento para suas famílias e 

retornarem à vida cotidiana de trabalho e relação de sentimento de se pertencer  à terra 

conservando assim, sua parcela de espaço bem organizado para uma sustentabilidade visível 

pela ótica racional. Obtendo, portanto, um alto custo para se produzir, considerado com 

relação ao acúmulo de riquezas do agronegócio e a sobrevivência dos assentados da reforma 

agrária das  últimas três décadas.  

 

Palavras-chave: Paisagem. Transformações. Assentamento da Reforma Agrária. 
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 A visão paisagística que se tem de um espaço, torna real o que se vê, o que se percebe 

deste mesmo local é o que foi antes desta configuração de paisagem. Nesse caso, aplica-se o 

conceito de paisagem em uma definição mais abrangente, pode ser entendida como a 

composição de elementos da natureza no espaço, dentre os quais a fauna e a flora, o homem e 

as edificações que constrói com a sua ação no espaço geográfico. 

 A Geografia, enquanto ciência estuda a paisagem por diferentes vertentes do 

pensamento geográfico de distintas maneiras. Mas todas têm como consenso, que a paisagem, 

é a materialização resultante da interação do homem e os elementos da natureza. 

Sendo assim, no Assentamento da Reforma Agrária Rio Branco no município de Nova 

Olímpia não é diferente esse modelo de transformação da natureza para um bem comum, na 

produção de alimentos para serem comercializados na feira livre, aos sábados, levando então, 

a diversidade de alimentos produzidos com recursos próprios da agricultura familiar. 

A paisagem também pode ser tudo que pode se ver num lance de vista ou o "conjunto 

de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar" 

(HOUAISS, 2001, p. 2105). A polissemia da paisagem traz consigo muitas definições. Entre 

estas, para Santos (2002), "a paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, 

exprimem as heranças que representam as sucessivas reações localizadas entre homem e 

natureza". Santos, aqui, agrega à paisagem o fator da temporalidade na sua constituição. 

Para Santos (2002), o tempo por hora mostra na paisagem o que vem acontecendo com 

a natureza em interação com o homem, se pode realizar uma breve leitura destes 

acontecimentos, somente observando o espaço, o que tem nele no momento, a maneira como 

ele está organizado, para quê esta organização, quem o está organizando e para quem ele esta 

sendo assim organizado. 

Dessa maneira, o estudo geográfico da paisagem apresenta dois enfoques principais. 

Um que a considera total e a identifica como o conjunto do meio, contemplando a este como 

indicador e síntese das inter-relações entre os elementos inertes: rocha, água e ar, e os vivos: 

plantas, animais e homem. E o outro, que considera a paisagem visual percebida como a 

expressão dos valores estéticos, plásticos e emocionais do meio. 

Ao visualizar a paisagem do lugar, sendo este, o Assentamento Rio Branco, num 

momento retrógrado, se via uma paisagem a considerar seus elementos naturais, como uma 

plataforma, vegetação de cerrado, mas se tornando terra da reforma agrária, já havia indícios 

de transformação de pastagem extensiva, se modificando com as pequenas parcelas em uma 

nova configuração.  
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Agora com estradas mais apropriadas ao contexto da vida campesina, igrejas: uma 

Católica e uma Evangélica Assembleia de Deus, na sede há comércios: mercado e bares 

(ponto de encontro de lazer), escola Reinaldo Dutra Vilarinho, pastagens intensiva, produção 

em pequena escala de gado para corte e leiteiro, suínos, aves, frutas cítricas, pequenas culturas 

de mandioca, milho, abóbora, em alguns lotes. 

 Antiga fazenda Paloma, onde o antigo dono teria colocado à disposição do Sindicato 

dos Trabalhadores  Rurais de Nova Olímpia para viabilizar o processo de venda para o Projeto 

da Reforma Agrária, contribuindo para a implantação do acampamento em sua propriedade, 

realizado com sucesso a aprovação do processo de demarcação topográfica da área, as 

famílias foram conduzidas aos lotes já demarcados por meio de sorteios (Barbosa, 20012). 

Essa facilitação seja, a conjecturar pela falta de água no local, posteriormente obrigados a 

resolver esse conflito gritante que levou as autoridades municipais promover as escavações de  

poços artesianos, que abastece os assentados até nos dias de hoje, pagas às taxas, devido o 

consumo de cada um.  

A paisagem, em seu conjunto, reúne todos esses fatores, e aos quais se adiciona a 

possibilidade de valores expressivos e de significação cultural. Os mesmos podem 

compreender conteúdos estéticos e conotações significativas, constituindo-se como um tema 

de inspiração para o homem. 

Ao tratar sobre a origem e a conformação do processo de produção de uma paisagem, 

seja ela natural ou cultural, intervém um conjunto de fatores geológicos, geográficos e 

biológicos, que não permitem analisá-la como ente independente do ser humano e sobre sua 

incidência no mesmo, posto que sua ideologia, desenvolvimento e cultura modificam em 

maior ou menor grau tais fatores. Essa correlação entre o homem e esses fatores daria lugar à 

história de uma paisagem. Não se pode realizar uma análise específica de um lugar sem 

considerar os aspectos gerais, que tornariam esse estudo mais completo. 

O estudo da paisagem cultural proporciona uma base para a classificação regional, 

possibilita um insight sobre o papel do homem nas transformações geográficas e esclarece 

sobre certos aspectos da cultura e de comunidades culturais em si mesmas. Busca diferenças 

na paisagem que possam ser atribuídas a diferenças de conduta humana sob diferentes 

culturas, e procura desvios de condições "naturais" esperadas, causados pelo homem. 

A paisagem cultural aborda a associação de características humanas, biológicas e 

físicas sobre a superfície da Terra (especialmente as que são visualmente perceptíveis), 

alteradas ou não pela ação humana. Como a paisagem, é considerada a materialização da ação 
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humana no espaço, através da necessidade de adaptação à sobrevivência do homem na 

natureza, e, atualmente, a sociedade, de alguma maneira, está presente em quase toda a 

superfície terrestre, podemos dizer que, nessas circunstâncias, não mais existe uma paisagem 

natural. 

 Haja vista que toda a paisagem, mesmo que aparentemente intocada, já perdeu a sua 

"naturalidade", pois foi, segundo Santos (2002), coisificada. Mesmo que o homem não tenha 

nela colocado os seus pés, já lhe foi atribuído algum significado e, portanto, faz parte de uma 

cultura, até mesmo de uma cultura capitalista, na qual faz parte o "racionalismo econômico" 

(LEFF, 2006) a tudo dá valor. Assim sendo, mesmo de maneira genérica, poder-se-ia dizer 

que toda a paisagem é cultural, pois mesmo nos recantos intocados das florestas tropicais há a 

incidência dos valores sociais atribuídos pelo homem. 

 

A paisagem que vemos hoje não será a que veremos amanhã e nem tão 

pouco é a que foi vista ontem, pois a paisagem é produzida e reproduzida no 

decorrer do tempo, através da ação do homem e da sociedade sobre o 

território, levando em conta que cada ator social tem seu tempo próprio no 

espaço. Assim, a paisagem é, por conseguinte objeto, concreto, material, 

físico e efetivo e é percebida através dos seus elementos, pelos nossos cinco 

sentidos, é sentida pelos homens afetivamente e culturalmente. 

(BERINGUIER, 1991, p. 7) 

 

Com as modificações constantes que a paisagem de uma localidade possa configurar, 

por maior ou intensa que seja ela, para produzir alimentos, para proporcionar prazer pela 

paisagem contemplativa, é mais viável a que se destina às necessidades humanas de viver com 

interatividade com o meio a considerar também as necessidades da natureza de se admirar, 

utilizar, mas permiti-la que continue assim, a nos proporcionar as mais bela paisagens que nos 

enche os olhos e a própria alma de tanta beleza, para então, proteger e consumir com 

responsabilidade. 
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O CARÁTER AMBIENTAL DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
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Resumo 

A intenção deste artigo é reunir ideias gerais sobre os contextos da Educação do Campo e da 

Educação Ambiental demonstrando as possíveis relações existentes entre as duas formas de 

educação e a aplicabilidade dos conceitos propostos pela Educação Ambiental no campo. Para 

tanto a elaboração de estratégias de educação ambiental tem se embasado em estudos prévios 

sobre percepção ambiental; esses estudos têm sido comumente estruturados sobre aspectos 

conceituais da relação do ser humano com o ambiente. Ademais o presente trabalho 

representa o desenvolvimento de um caminho reflexivo sobre a complexidade envolvendo o 

papel da escola na educação ambiental, experiências e perspectivas de professores, na qual 

investigamos o que os professores consideram relevante para a abordagem de temas de 

Educação Ambiental nas escolas do campo. 

 

Palavras-chaves: Educação do campo. Movimentos sociais. Prática pedagógica. Educação 

Ambiental. 
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1. Introdução 

 

A educação do campo tem conquistado lugar na agenda política nas instâncias 

municipal, estadual e federal nos últimos anos. Fruto das demandas dos movimentos e 

organizações sociais dos trabalhadores rurais, a educação do campo expressa uma nova 

concepção quanto ao campo, o camponês e/ou o trabalhador rural, fortalecendo o caráter de 

classe nas lutas em torno da educação.  

No mesmo tom social e político a que educação do campo a educação ambiental tem 

merecido destaque, possuindo um arcabouço teórico e prático em construção. E, sobretudo, 

um viés empírico-pragmático extremamente difundido. 

Como as duas temáticas ocupam posição de destaque, são políticas públicas 

estabelecidas e emergem da mesma área, a educação, torna-se indispensável uma análise 

conjunta destas. 

Portanto, objetivou-se com esta pesquisa relacionar a Educação do Campo e a 

Educação Ambiental demonstrando as possíveis relações existentes entre as mesmas e a 

aplicabilidade dos conceitos propostos pela Educação Ambiental no campo. 

 

2. Compreendendo a Educação do Campo 

 

Inicialmente, é preciso mencionar a diferença primordial entre educação do campo e 

educação rural, tal como posta no debate acadêmico e político na atualidade. (Leite, 1999) nos 

auxilia a entender a diferença no uso das terminologias, ele destaca o papel do Estado no 

desenvolvimento da extensão rural e das preocupações com o atraso educacional que 

permeava o meio rural no início do século XX, no Brasil.  

Na trajetória da educação rural, o homem do campo foi concebido como exemplo do 

atraso, e a política educacional se organizava em conformidade com os interesses capitalistas 

predominantes em cada conjuntura. Nos anos de 1960, Freire "revolucionou a prática 

educativa, criando os métodos de educação popular, tendo por suporte filosófico-ideológico 

os valores e o universo sociolinguístico-cultural desses mesmos grupos" (Leite, 1999).  

Em contraponto à visão de camponês e de rural como sinônimo de arcaico e atrasado, 

a concepção de educação do campo valoriza os conhecimentos da prática social dos 

camponeses e enfatiza o campo como lugar de trabalho, moradia, lazer, sociabilidade, 

identidade, enfim, como lugar da construção de novas possibilidades de reprodução social e 

de desenvolvimento sustentável. (Souza, 2008).  
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Educação rural na legislação brasileira incorpora os espaços da floresta, da pecuária, 

das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas. O Campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, é 

um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria 

produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade humana. 

(Arroyo et alii, 2004).  

Nos anos de 1980, com a ampliação do número de ocupações e assentamentos 

organizados no MST, as questões educacionais dos camponeses e trabalhadores rurais ficaram 

mais visíveis. A existência de um número reduzido de escolas e o trabalho com conteúdos 

caracterizados pela ideologia do Brasil urbano fez com que o movimento social iniciasse 

novas experiências e produzisse documentos mostrando as necessidades e as possibilidades na 

construção de uma política pública de educação do campo (Souza, 2008). 

A partir da criação do Setor de Educação (1987), responsável pela organização e 

sistematização de propostas e práticas pedagógicas nas escolas localizadas nos assentamentos 

da reforma agrária e nos acampamentos, o MST passou por um processo de fortalecimento na 

demanda e proposição de ações ligadas à política educacional. A educação foi conquistando 

lugar no interior do próprio MST, que tinha as estratégias políticas e a ocupação da terra como 

prioridades.  

As primeiras inquietações originaram-se em torno das crianças dos acampamentos e 

dos assentamentos, evidenciando a necessidade da construção de escolas e da inserção das 

crianças no ambiente da educação formal. Posteriormente, as reflexões sobre práxis educativa 

foram ocupando espaço e gerando formulações sobre o movimento social como espaço 

educativo (Fernandes, 1996), (Gohn, 1992). 

É preciso compreender que a educação do campo não emerge no vazio e nem é 

iniciativa das políticas públicas, mas emerge de um movimento social, da mobilização dos 

trabalhadores do campo, da luta social. É fruto da organização coletiva dos trabalhadores 

diante do desemprego, da precarização do trabalho e da ausência de condições materiais de 

sobrevivência para todos. 

Vendramini (2007) ressalta que: 

Uma importante e significativa mudança de teoria e de prática no que se 

refere à educação rural foi o movimento nacional desencadeado para a 

construção de uma escola do campo, vinculada ao processo de construção de 

um projeto popular para o Brasil, que inclui um novo projeto de 

desenvolvimento para o campo. 
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Sendo assim, a educação do campo e para o campo não pode ser confundida com 

educação rural ou para o meio rural, demonstrando a legitimidade de lutas por políticas 

públicas para a elaboração de projetos educativos próprios para sujeitos que vivem e 

trabalham no campo. 

Embora a concepção de educação do campo venha se fortalecendo nos últimos anos, 

vale destacar que a situação pedagógica e de infraestrutura nas escolas públicas ainda é 

bastante precária. No que tange à prática pedagógica, a situação também é lamentável. Os 

professores nem sempre têm formação escolar superior para atuar no magistério e poucos têm 

acesso às bibliotecas ou materiais didáticos para desenvolver um trabalho pedagógico que o 

conduza ao contexto da educação do campo. São problemas – infraestruturais e pedagógicos – 

que estão na pauta de reivindicações dos movimentos e organizações sociais do campo 

(Souza, 2008). 

 

3. Compreendendo a Educação Ambiental 

 

Sobre a Educação Ambiental impera iniciar relatando os processos históricos de sua 

concepção, incluindo aqui os movimentos marcantes que ocorreram no Brasil como a 

conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento conhecida como Rio-92. 

Inicialmente na década dos anos 70, foi estabelecido em 1972 a Conferência das 

Nações sobre o Ambiente Humano em Estocolmo. Os principais resultados formais do 

encontro constituíram a Declaração sobre o Ambiente Humano ou Declaração de Estocolmo 

que expressa à convicção de que ―tanto as gerações presentes como as futuras, tenham 

reconhecidas como direito fundamental, a vida num ambiente sadio e não degradado‖ 

(Tamanes, 1977).  

Ainda como resultado da Conferência de Estocolmo, neste mesmo ano a ONU criou 

um organismo denominado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, 

sediado em Nairóbi. Neste mesmo ano no Brasil cria-se o primeiro curso de pós-graduação 

em Ecologia do país. 

Em 1975 em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, A UNESCO 

promoveu em Belgrado (Iugoslávia) um Encontro Internacional em Educação Ambiental onde 

criou o Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA que formulou os seguintes 

princípios orientadores, a Educação Ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, 

integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais. 
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Em 1977 é realizada a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental em 

Tbilisi (ex-URSS) organizada pela UNESCO com a colaboração do PNUMA. Foi o ponto 

culminante da primeira fase do Programa Internacional de Educação Ambiental, iniciado em 

1975. Definiu-se os objetivos, as características da Educação Ambiental, assim como as 

estratégias pertinentes no plano nacional e internacional. No Brasil, o Conselho Federal de 

Educação tornou obrigatória a disciplina Ciências Ambientais em cursos universitários de 

Engenharia. 

Década de 80 em 1985, no Brasil o Parecer 819/85 do MEC reforça a necessidade da 

inclusão de conteúdos ecológicos ao longo do processo de formação do ensino de 1º e 2º 

graus, integrados a todas as áreas do conhecimento de forma sistematizada e progressiva, 

possibilitando a ―formação da consciência ecológica do futuro cidadão‖. E em 1991 é 

estabelecida uma nova portaria, também pelo Ministério da Educação, determinando que a 

educação escolar deveria contemplar a educação ambiental permeando todo o currículo dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Em 1992, promovida pela ONU-Unesco, reunindo no Rio de Janeiro 170 países, 

realizou-se a Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento tendo como principais 

objetivos examinar a situação ambiental do mundo e as mudanças ocorridas depois da 

Conferência de Estocolmo em 1972 e recomendar medidas a serem tomadas nacional e 

internacionalmente quanto à proteção ambiental, através de políticas de desenvolvimento 

sustentável. 

A educação ambiental nasceu primeiramente atrelada ao termo conscientização 

ambiental, que acabou por cair em desuso devido à evocação que fazia da ideia de geração de 

novos conceitos e conhecimentos, baseada na transmissão de informações. A tendência de se 

empregar o termo sensibilização reflete justamente a necessidade de se ir além da transmissão 

de novos conceitos atrelados ao meio ambiente, uma vez observada à ineficiência em gerar 

mudanças comportamentais a partir desse paradigma dominante (Marin, et alii, 2003). 

Nos últimos anos houve uma conscientização/sensibilização gradual, em âmbito 

mundial e individual, do papel da educação em compreender, prevenir e resolver problemas 

ambientais. Sabemos agora que a maioria dos problemas ambientais tem suas raízes em 

fatores sociais, econômicos e culturais que não podem, portanto, ser previstos ou resolvidos 

por meios puramente tecnológicos. 
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A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal (Lei 9795/1999). 

Enquanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica afirma-se que no ensino 

fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão para a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade. 

 A Educação Ambiental pode ser trabalhada por meio de iniciativas pessoais e de 

grupos multidisciplinares de professores. No Brasil, há registros sobre iniciativas isoladas de 

inserção de temas ambientais no ensino formal a partir da década de 1950.  

Na sua maioria, eram atividades realizadas por professores do ensino básico e do 

ensino superior, que saíam das salas de aula com seus alunos para observar e estudar o 

ambiente que circundava a escola, o bairro, a cidade. Saídas que alguns chamavam de 

―estudos do meio‖ ou ―trabalho de campo‖ Mendes & Vaz (2009), e ainda é comum encontrar 

essas ações, principalmente em áreas preservadas que recebem visitantes. 

Ao preocuparmos de como poderiam ser abordadas as formas de se trabalhar a 

Educação Ambiental no campo nos deparamos com um trabalho realizado por Souza 2008, 

em que o ponto de partida foi à elaboração e a aplicação de questionários a 60 professores que 

atuam na escola do campo em que as questões feitas a eles versavam sobre o planejamento de 

ensino, orientações educacionais, seleção de conteúdos, metodologia, projetos escolares, 

participação dos alunos, relação aluno-professor e comunidade-professor, além da solicitação 

de indicação de temas que têm sido focalizados no trabalho com os anos iniciais da educação 

fundamental. 

Ao observar os resultados sobre a seleção de conteúdos a serem abordados em sala de 

aula, os professores foram unânimes em afirmar que os conteúdos são elaborados a partir da 

―realidade‖ dos alunos, da comunidade, ―temas essenciais para o dia a dia do educando‖. 

Fizeram referência a conteúdos tais como: lixo, água, limpeza, atividades econômicas, meio 

ambiente, família, classes sociais, direitos e deveres das comunidades, entre outros. 

A educação ambiental é considerada um processo permanente pelo qual os indivíduos 

e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem o conhecimento, os 

valores, as habilidades, as experiências e a determinação que os tornam aptos a agir – 

individual ou coletivamente- e resolver problemas ambientais presentes e futuros. 
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Nesta acepção, as práticas de educação ambiental enfatizam o contato interativo 

baseado na aventura e muitas vezes reduzido a momentos de reflexão e contemplação. 

Indicações deste fato estão na realização de trilhas interpretativas, quando é oferecido um 

tempo exíguo de interação e se prioriza a informação sobre as espécies observáveis e 

particularidades de sua biologia, ou ainda, as visitas são conduzidas quase sempre em grupos, 

inexistindo momentos de solidão, geradores das situações contemplativas e interações 

nostálgicas.  

Reforçamos que não queremos renegar a importância das informações sobre o 

ambiente. A síntese reflexiva é, sem dúvidas, parte do processo de construção de novas 

atitudes interacionistas. Porém, é necessário que ela seja revestida da dimensão emotiva do 

humano. 

 

4. Docente e Educação do Campo: Face a face com a Educação Ambiental 
 

 Entende-se por educação, os mecanismos e processos que englobam o ensinar e 

aprender. É um fenômeno observado em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos 

destas, responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da transposição, às gerações 

que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência e ao 

ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade. Enquanto processo de sociabilização, 

a educação é exercida nos diversos espaços de convívio social, seja para a adequação do 

indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo ou dos grupos à sociedade. 

Neste sentido, guarda consonância a Educação Ambiental e a Educação do Campo, 

pois ambas surgem da base popular, das reivindicações, de um querer substanciado no âmago 

da sociedade, de uma necessidade vital para sobrevivência coletiva. 

É impressionante que a educação que visa a transmitir conhecimentos seja cega quanto 

ao que é conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao 

erro e à ilusão, e não se preocupe em fazer conhecer o que é conhecer. 

Para as duas temáticas, a educação é vista sempre como um (re)construir dos seus 

atores, e para ambas o conhecimento não é finalidade última, mais sim um dos resultados, o 

principal é o desenvolvimento da capacidade crítica do ponto de vista social, econômico, 

político, e, também técnico. 

A educação sofre mudanças das mais simples às mais radicais, de acordo com o grupo 

ao qual ela se aplica, e se ajusta a forma considerada padrão na sociedade. Mas acontece 
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também no dia a dia, na informalidade, no cotidiano do cidadão. Nesse caso sendo ela 

informal. 

Desse modo observamos que as estratégias utilizadas pela educação ambiental e 

Educação do Campo envolvem e se preocupam com os mesmos mecanismos que são do 

ensinar ao aprender sendo ambas distintas apenas em seus adjetivos. Para tanto, os 

instrumentos ou técnicas pedagógicas a serem adotadas são as mesmas ou se articulam de 

forma intensa, provavelmente pela proximidade com os recursos naturais menos antropisados 

(meio ambiente strictu sensu). 

O professor possui saberes específicos que auxiliam no exercício de seu ofício, ocorre 

na década de 1980, quando a atividade docente passa a ser considerada como fator influente 

nos processos de ensino-aprendizagem (GAUTHIER et alii., 1998). Desde então, tem-se 

reivindicado que ele passe a ser visto como um profissional dotado de saberes que 

fundamentam sua profissão, assim como ocorre com o profissional de outras categorias 

(médicos, juízes, artistas, etc.). Esses saberes se formam, por um lado, partindo das condições 

concretas, nas quais o trabalho dos docentes se realiza e, por outro lado, levando em conta sua 

personalidade e experiência profissional (Tardif, 2008). As implicações deste pensamento na 

Educação do Ambiental e Educação do Campo, somente (re)força que o processo apresentara 

um viés político e ideológico arraigado. 

Nessa perspectiva propomos que o papel do docente seja o de fomentador e o da 

escola com lócus privilegiado para o processo de construção-desconstrução-reconstrução do 

território e do modus vivendis. 

Propomos também que os conceitos de educação ambiental sejam trabalhados com as 

comunidades do campo, pois, trata-se de valores humanos que repercutem em mudanças na 

percepção sobre o uso Terra (Planeta), das relações entre comunidades e das aspirações 

comunitárias ou individuais. 

O campo é o privilegiado para o desenvolvimento das práticas ―ecológicas‖, mas 

deve-se observar que não se pode entender essa prática como finalidade, a finalidade é 

subjetiva (não concreta) e interna ao sujeito, ou seja, comportamental. Sendo assim, a 

educação ambiental e a educação do campo caminham juntas por sua origem, natureza e 

finalidade. 
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POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO 
 

Miriam Elisabete Renner
201

 

Marinalva Gomes
202

 

 

Resumo: 

Esta comunicação está vinculada ao curso de Pós Graduação-UAB/UFMT Campus de Cuiabá MT. 

Retrata o percurso que a educação do campo percorreu dentro da construção de uma identidade 

campesina. Nesta direção temos como objetivo gerar reflexões relacionadas à história brasileira e a 

história local e diversidade presentes na luta por uma educação de qualidade, tendo como pano de 

fundo as normativas e pareceres que dão legitimidade a educação do campo.  A análise consiste 

basicamente em dois aspectos: O primeiro faz menção aos aspectos gerais relacionados à situação da 

educação do campo. O segundo aspecto aborda a questão das leis que balizam atualmente a educação 

do campo, A terceira está relacionada com os rumos que a educação do campo pretende tomar. Na 

conclusão apontamos algumas questões que podem ser importantes para a construção coletiva de uma 

educação do campo de qualidade. 
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A educação do campo tem um papel muito importante no que diz respeito às políticas 

publicas que trata dos problemas que estão relacionados com a agricultura hegemônica de 

nosso país, problema este que envolvem todos os protagonistas que fazem parte de seu 

contexto social. 

A educação do campo precisa inicialmente ter clareza de seu papel transformador na 

sociedade, pois em muitos lugares podemos perceber que a educação do campo é produzida 

sem qualquer mudança, apenas reproduzem-se o que está posto nos currículos que são 

enviados até as escolas, não se preocupam com as atitudes de mudanças que devemos 

provocar com nossas ideias e os nossos desafios que atualmente são tão perceptíveis na 

sociedade que vivemos. 

Miguel Arroyo nos faz uma colocação importante sobre esse assunto: ―A cultura 

hegemônica trata os valores, as crenças, os saberes do campo ou de maneira romântica ou de 

maneira depreciativa, como valores ultrapassados, como saberes tradicionais, pré-científicos, 

pré-modernos. Daí que o modelo de educação básica queira impor para o campo currículos da 

escola urbana, saberes e valores urbanos como se o campo e sua cultura pertencessem a um 

passado a ser esquecido e superado. Como se os valores, a cultura, o modo de vida, o homem 

e a mulher do campo fossem uma espécie em extinção. Uma experiência humana sem mais 

sentido a ser superada pela experiência urbano-industrial moderna. Dai que as políticas 

educacionais, os currículos são pensados para a cidade, para a produção industrial urbana, e 

apenas lembram-se do campo quando se lembram de situações ―anormais‖ das minorias, e 

recomendam adaptar as propostas a escola, os currículos, os calendários a essas 

―anormalidades‖ (ARROYO, 1999)  

Diante dessa colocação podemos afirmar que apenas reproduzimos o que é mais fácil, 

pois colocar as nossas opiniões e sugerir mudanças, não é nada fácil, e isso é o que está 

estagnando em muitos lugares uma educação pragmática em que os valores não são mais 

discutidos ou lembrados. 

Precisamos ter consciência disso para que possamos propor mudanças, ninguém muda 

as idéias de outra pessoa, mas podemos transformar pensamentos que se formarão novas 

idéias e assim poder começar tudo de novo, essa mudança estrutural é que precisamos fazer os 

adultos já tem sua idéia fechada sobre determinados assuntos, precisamos acreditar e lançar os 

nossos esforços nos pequenos cidadãos, nas crianças, pois elas que podem fazer mudanças em 

nossa forma de pensar e viver o nosso mundo, de nada adianta querer modificar um adulto se 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 666 

não sabemos ainda como podemos modificar o pensamento de uma criança, ensinar a ela 

enxergar as coisas que estão atrapalhando o decorrer de nossa sociedade, aprender a ensinar 

valores como sustentabilidade; Agroecologia, diversidade, cooperativismo, agricultura 

familiar é um dos caminhos que podem nos levar a transformar o campo em um lugar bom de 

viver. 

Temos que pensar a escola como um lugar em que se é obrigatório passas doze anos 

de suas vidas para ter um certificado de conclusão de curso de ensino médio, mas que não é só 

isso, todos devem passar por essas etapas tendo a certeza de que isso vai mudar sua vida e é 

nesse período que as transformações ocorrem tanto físicas quanto sociais, pois todo tem o 

direito do acesso à educação, mas todos também devem ter o direito de aprender, não só o que 

os conteúdos ensinam, mas aprender valores aprender a ser um homem e mulher do campo 

sem ter vergonha de viver aqui sem ter que ouvir que esse lugar é o lugar do atraso. 

A escola do campo tem que ser o lugar onde as pessoas se sentem bem, valorizadas, 

sentem-se detentora de seu conhecimento que é único, e é com base nesse conhecimento que 

foi negado há tanto tempo que deve ser pautada a base da educação do campo que até hoje 

não se viu, apenas se ouviu, como deve ser feito, mas que se aprender a fazer com quem já 

sabe ficará muito mais fácil fazer certo. 

Miguel Arroyo nos dá mais uma contribuição nesse sentido: ―Quando situamos a 

escola no horizonte dos direitos, temos de lembrar que os direitos representam sujeitos-

sujeitos de direitos, não direitos abstratos-, que a escola, a educação básica tem de se propor 

tratar o homem, a mulher, a criança, o jovem do campo como: sujeitos de direitos. Como 

sujeitos de história, de lutas, como sujeitos de intervenção, como alguém que constrói que 

está participando de um projeto social. Por isso a escola do campo tem de levar em conta a 

história de cada educando e das lutas do campo.‖ (ARROYO, 2004, p.74). 

Portanto para que a escola do campo mude sua estrutura de ensino e torne a escola um 

espaço de aprendizagem coletivo tem que ajudar aos educadores que atuam nas escolas a se 

envolver nessa transformação, pois as mudanças não são conquistadas apenas com uma 

pessoa, mas com um  grupo coletivo que precisa acima de tudo ter vontade de fazer, tendo 

ciência de que as lutas e obstáculos virão, mas que esse é o caminho que devemos seguir para 

que a escola do campo seja um referencial de educação de qualidade á todos. O educador que 

está inserido na realidade histórica do lugar em que vive, transforma a mesma e se transforma, 

através de sua práxis político-pedagógica na escola, visando à construção de um novo projeto. 
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Uma educação construída a partir de seus sujeitos, os trabalhadores e trabalhadoras do 

campo, e suas especificidades; nas trajetórias de lutas de suas organizações; vinculada aos 

interesses sociais, políticos e culturais dos camponeses.  

A escritora Rosely Caldart nos deixa uma importante contribuição;  

Para além de uma educação contextualizada, trata-se de um projeto de formação do 

homem e da mulher do campo, nos seus diversos contextos, e de um projeto de 

desenvolvimento do território camponês. (CALDART, 2004). 

A comunidade escolar em que vivo e trabalho estão inseridos no campo em que todas 

as famílias são oriundas de assentamentos e que sofreram todos os problemas sociais, 

econômicos, educacionais, políticos etc., têm maior facilidade de compreender os problemas 

que a educação vem sofrendo, e o diálogo é mais aberto e franco, pois todas as conquistas que 

são adquiridas dentro dos assentamentos são respostas as lutas realizadas coletivamente e isso 

não acontece somente em um determinado local, e sim em toda a extensão agrária de nosso 

país, pois existe uma diversidade muito grande na constituição dos assentamentos, mas os 

problemas apresentados no chão de cada espaço conquistado são muito parecidos. 

 A escola após ser instituída no campo vem sendo o único espaço de diálogo das 

famílias assentadas, pois além dos filhos os pais também estudam e participam da vida 

escolar, tem acesso aos problemas da escola e de todos os moradores do campo que 

constituem a escola. Esse espaço trouxe liberdade que outrora não se via e que hoje podemos 

contemplar, pois a nossa escola foi instituída desde 2004, e são respostas as lutas de nossa 

comunidade que unida se organizou e trouxe esse beneficio tão grande á todos. 

Nossa escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho está localizada á aproximadamente 60 

km do município de Nova Olímpia no Assentamento Rio Branco. Atende a educandos (as) 

pela rede Estadual de educação sendo organizado em Ciclo de Formação Humana, Ensino 

Médio Regular e EJA por seguimentos. Além de atender 130 educandos (as) pela rede 

municipal em extensão da Escola Municipal Deputado Rene Barbour organizada em Ciclo de 

Formação Humana. A clientela é oriunda de quatro assentamentos, sendo eles: Assentamento 

Antônio Conselheiro/Jatobá, Assentamento Rio Branco, Assentamento Vale do Sol/ Paloma, 

Assentamento Riozinho, dois acampamentos e futuros assentamentos Oziel Pereira e Nova 

Conquista e a fazendas circunvizinhas. Portanto a escola é fruto de lutas e conquistas que 

traduzem a história e a memória dos homens e mulheres que constituem a comunidade escolar 

Reinaldo Dutra Vilarinho. Atualmente a escola oferece Educação Básica, Ensino Médio 
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Regular e Profissionalizante em Agroecologia, Alfabetização de Jovens e Adultos, além da 

implantação do Programa de Período Integral - Mais Educação. 

Dentro desse panorama em que a escola é o centro de organização instituído, podemos 

visualizar muitas conquistas também dentro do campo pedagógico, pois após muitas reuniões 

e discuções com todos os seguimentos que compõem essa Instituição de Ensino podemos 

contemplar a criação do Projeto Político Pedagógico da escola sendo que nesse momento, no 

ano de 2012 apenas nesse período foi instituído como escola do campo e muitos benefícios 

foram possíveis ser adquirido com essa implantação, como o percentual da merenda escolar, a 

verba do plano desenvolvimento escolar, dentre outros recursos que contribuíram 

visivelmente na melhoria da qualidade da educação nos assentamentos. 

O Projeto Político Pedagógico também trouxe em sua organicidade a forma como a 

escola deveria ser encaminhada, o fato da coletividade, que apesar de ser algo em que nem 

todos estavam acostumados, pois a rotatividade de funcionários e de moradores nos 

assentamentos teve que se adaptarem com as novas metodologias construídas em seu texto, 

que foi realizada em conjunto com todos os seguimentos da escola e teve uma aprovação 

satisfatória no decorrer da sua elaboração. 

Porem a escola em si caminhou, um pouco, em busca de seus direitos, para que todos 

os estudantes que nela ingressasse poderiam sair dali com uma perspectiva maior de 

permanência no campo, porém essa ainda é uma das grandes utopias que deveremos com o 

passar do tempo tentar vencer, pois não depende somente da escola e de quem nela trabalha, 

depende de uma vontade política que em nossos dias está tão rara e distante da vontade do 

povo.  

Podemos elencar muitos problemas que atingem nossa escola, mas esses são os 

mesmos que atingem a educação como um todo e dentre muitos podemos elencar que tipo de 

educação está sendo oferecida e qual a concepção de educação está presente nessa oferta.  De 

modo geral, a educação sempre apresentou diversos problemas como:  

Alta evasão escolar;  

Baixa escolarização;  

Alto índice de repetência,  

A permanência do homem do campo no campo,  

A falta de incentivos para produção,  
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A falta de acompanhamento técnico, dente outros que se pensarmos bem atingem 

diretamente a escola e um problema é fruto de outro. 

Porém, esses problemas são muito mais graves no campo.  Diante disso, tem-se lançado 

mão de políticas compensatórias e programas emergenciais com o objetivo de aliviar essa 

diferença.  

A nossa história não nos deixa enganados, o modelo implantado no campo foi tão 

excludente que marca até hoje a ação das elites brasileiras. Do século XVI (1500) até o início 

do século XX, serviu para atender as elites.  

Dados mais recentes na história do Brasil citam especialmente o regime militar e sua 

política agrária como incentivadores na concentração da propriedade da terra através de 

incentivos financeiros, beneficiando as grandes empresas de insumos e de beneficiamento de 

produtos agrícolas.  

Essa política teve também como objetivo principal impedir qualquer organização dos 

trabalhadores do campo, impedindo, dessa forma, qualquer resistência organizada a essa 

política concentradora e excludente. 

Para essa elite do Brasil agrário, as mulheres, indígenas, negros (as) trabalhadores (as) 

do campo não precisavam de escolarização, afinal para desenvolver o trabalho agrícola não 

precisavam aprender a ler e escrever. 

Este tema foi acentuado com a discussão e aprovação da LDB - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394 de dezembro de 1996), que propõe em seu Artigo 

28, medidas de adequação da escola à vida do campo, questão que não estava anteriormente 

contemplada em sua especificidade. 

A educação do campo tem características e necessidades próprias para o aluno em seu 

espaço cultural, sem abrir mão de sua pluralidade como fonte de conhecimento em diversas 

áreas. 

A Educação do Campo tem significados que se identificam com os espaços da floresta, da 

pecuária, da agricultura, do extrativismo, dos ribeirinhos e outros, possibilitando a 

dinamização das relações dos seres humanos com as condições da existência social e com 

suas realizações. 

Tem por finalidade garantir a universalização do acesso e permanência com qualidade, da 

população do campo à Educação Básica e à Educação Profissional, consolidando a cidadania.  

Construir uma escola do campo que considere o processo migratório, contribua para a 
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diversidade cultural, respeite a ocupação de espaços, quer pelos migrantes assentados como 

pequenos proprietários ou empresas agrícolas, respaldada pelos pressupostos de uma 

educação inclusiva. 

O desempenho da escola do campo está sempre comprometido, em razão de incertezas de 

permanência da família na terra.  

A educação e a vida escolar confundem-se com a história da caminhada de homens, 

mulheres, adolescentes e crianças da família camponesa na busca da terra, de vida e trabalho. 

Famílias camponesas vivem a incertezas em razão da permanente ameaça de migração 

expulsão da terra. 

A concentração da terra sempre foi altíssima no Brasil, caracterizado por ser um fenômeno 

histórico persistente e perverso.  

Esta questão social, econômica, política e eticamente intolerável necessita ser conhecida e 

corrigida com urgência para a conquista da cidadania que se encontra dilacerada para a 

maioria da população do campo no Brasil.  

Consequentemente, a agricultura de base familiar continua descoberta de políticas 

agrícolas adequadas que lhe garantam autonomia e êxito em seus empreendimentos. 

Dessa forma, o processo de territorialização tem coloração própria: refere-se ao 

conflituoso processo de construção de espaços e que se encontra associado à intensa divisão e 

segregação social. 

Desde 1719 até os dias de hoje, o principal patrimônio de Mato Grosso, a terra, tem 

servido para a consolidação de latifúndios que se formaram, com rara exceção, à margem das 

prescrições legais. 

Foi no período do pós-guerra, no final da década de quarenta, que se iniciou o processo de 

colonização oficial em Mato Grosso, com a imigração de expressivo contingente de 

desempregados de outras regiões do país para o Estado. 

A precariedade das políticas agrárias e agrícolas, somadas às limitações de medidas 

econômicas e sociais destinadas à população do campo, lançaram os produtores familiares, os 

ribeirinhos, os extrativistas, os quilombolas e as sociedades indígenas no mais profundo 

abandono. 

Até o final da década de sessenta, Mato Grosso não havia definido sua política fundiária, 

tendo sido emitidos, indiscriminadamente, títulos definitivos de imensas glebas que pouco 
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acrescentei à ocupação ordenada e à exploração racional do campo, glebas que foram 

regularizadas no decurso de litígio judicial, pelo serviço cartorial. 

A propriedade rural, que deveria se constituir em solução econômica e social para a 

produção dos imigrantes acirrou contradições e tensões na luta por terra. 

A partir da década de setenta, a construção das rodovias Cuiabá - Porto Velho e Cuiabá-

Santarém oficializaram a rejeição, o extermínio e a expulsão massiva dos povos indígenas de 

suas terras imemoriais.  

A criação do Parque Nacional do Xingu foi à solução simplificada de um problema de 

genocídio de nações indígenas em defesa do desenvolvimento regional.  

A abertura das estradas estimulou a entrada desordenada de pessoas e grupos sociais 

especulares e empresários, bem como de pequenos produtores e posseiros que viram na 

fronteira agrícola mato-grossense a derradeira oportunidade para adquirirem um pedaço de 

terra, moradia e trabalho. 

Em 1964, o Estatuto da Terra definiu princípios e medidas políticas, agrárias, econômicas 

e sociais voltadas para a reforma agrária. 

Se colocado em prática, no Estatuto da Terra estariam consolidados os espaços para a 

família camponesa no agro mato-grossense. 

Contudo, o que ser verificou foi o processo concentrador de riqueza e de exclusão social 

que se consolidou definitivamente nas décadas de setenta e oitenta, por força dos programas 

especiais de incentivos fiscais estimulados pela SUDAM, SUDECO e PROTERRA, 

administrados pelo Banco da Amazônia a favor exclusivo dos grandes latifundiários. 

No decurso da década de setenta, paralelamente ao processo de ―modernização do 

campo‖, o Estado estimulou a colonização particular. Essa polìtica de territorialização e 

desterritorialização possibilitou a transferência em massa de significativo continente de 

agricultores de outras regiões do país, principalmente do Sul e Centro-Sul, para Mato Grosso. 

Na década de 60, a fim de atender aos interesses da elite brasileira, então preocupada com 

o crescimento do número de favelados nas periferias dos grandes centros urbanos, a educação 

no campo foi adotada pelo Estado como estratégia de contenção do fluxo migratório do 

campo para a cidade.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, em seu art. 105, estabeleceu 

que ―os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona 
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rural escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações 

profissionais‖. 

O mesmo enfoque de ordenamento social veio a caracterizar a formação de técnicos para 

as atividades agropecuárias. Em meados da década de 1960, por ocasião da implantação do 

modelo Escola-Fazenda no ensino técnico agropecuário, os currículos oficiais foram 

elaborados com enfoque tecnicista para atender ao processo de industrialização em curso. 

No mesmo período, ocorreu um vigoroso movimento de educação popular, protagonizado 

por educadores ligados a universidades, movimentos religiosos ou partidos políticos de 

orientação de esquerda.  

Seu propósito era fomentar a participação política das camadas populares, inclusive as do 

campo, e criar alternativas pedagógicas identificadas com a cultura e com as necessidades 

nacionais, em oposição à importação de ideias pedagógicas alheias à realidade brasileira.  

Em 1964, com a instauração de o governo militar, as organizações voltadas para a 

mobilização política da sociedade civil – entre elas o Centro Popular de Cultura criado no ano 

de 1960 em Recife-PE; os Centros de Cultura Popular, criados pela União Nacional dos 

Estudantes em 1961 e o Movimento Eclesial de Base, órgão da Confederação Geral dos 

Bispos do Brasil – sofreram um pesado processo de repressão política e policial.  

Essa repressão resultou na desarticulação e na suspensão de muitas dessas iniciativas. 

Nesse ambiente político, aliando mobilização e experimentação pedagógica, passam a atuar 

juntos sindicatos de trabalhadores rurais, organizações comunitárias do campo, educadores 

ligados à resistência à ditadura militar, partidos políticos de esquerda, sindicatos e associações 

de profissionais da educação, setores da igreja católica identificados com a teologia da 

libertação e as organizações ligadas à reforma agrária, entre outras.  

O objetivo era o estabelecimento de um sistema público de ensino para o campo, baseado 

no paradigma pedagógico da educação como elemento de pertencimento cultural. 

Ao mesmo tempo em que reprimiu os movimentos de educação popular, o governo 

militar, diante da elevada taxa de analfabetismo que o país registrava, buscando atingir 

resultados imediatamente mensuráveis, instituiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização, 

Mobral, o qual se caracterizou como uma campanha de alfabetização em massa, sem 

compromisso com a escolarização e desvinculada da escola. 

Outras iniciativas populares de organização da educação para o campo: Escolas Famílias 

Agrícolas; Casas Famílias Rurais; Centros Familiares de Formação por Alternância. 
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Essas instituições, inspiradas em modelos franceses e criadas no Brasil a partir de 1969 no 

Estado do Espírito Santo, associam aprendizado técnico com conhecimento crítico do 

cotidiano comunitário.  

A proposta pedagógica, denominada Pedagogia da Alternância, é operacionalizada a partir 

da divisão sistemática do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 

familiar.  

Esse modelo tem sido estudado e elogiado por educadores brasileiros e é apontado pelos 

movimentos sociais como uma das alternativas para uma Educação do Campo com qualidade. 

A partir desse contexto de mobilização social, a Constituição de 1988 consolidou o 

compromisso do Estado e da sociedade brasileira em promover a educação para todos, 

garantindo o direito ao respeito e à adequação da educação às singularidades culturais e 

regionais.  

Em complemento, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n° 9.394/96) 

estabelece uma base comum a todas as regiões do país, a ser complementada pelos sistemas 

federal, estaduais e municipais de ensino e determina a adequação da educação e do 

calendário escolar às peculiaridades da vida no campo e de cada região. 

Em 1998, foi criada a ―Articulação Nacional por uma Educação do Campo‖, entidade que 

passou a promover e gerir as ações conjuntas pela escolarização dos povos do campo em nível 

nacional. Dentre as conquistas alcançadas estão:  A realização de duas Conferências 

Nacionais por uma Educação Básica do Campo (1998 e 2004). A instituição pelo Conselho 

Nacional de Educação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo (2002). A instituição do Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo 

(2003) 

A criação, em 2004, no âmbito do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização     e Diversidade (à qual está vinculada a Coordenação Geral de 

Educação do Campo) significaram a inclusão na estrutura estatal federal de uma instância 

responsável pelo atendimento dessa demanda a partir do reconhecimento de suas necessidades 

e singularidades. 

No processo de resistência à ditadura militar e mais efetivamente a partir de meados da 

década de 1980, as organizações da sociedade civil, especialmente as ligadas à educação 

popular, incluíram a educação do campo na pauta dos temas estratégicos para a 

redemocratização do país.  
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A idéia era reivindicar e simultaneamente construir um modelo de educação sintonizado 

com as particularidades culturais, os direitos sociais e as necessidades próprias à vida dos 

camponeses. 

Para se conceber uma educação a partir do campo e para o campo, é necessário mobilizar 

e colocar em cheque idéias e conceitos há muito estabelecidos pelo senso comum. 

Mais do que isso, é preciso desconstruir paradigmas, preconceitos e injustiças, a fim de 

reverter às desigualdades educacionais, historicamente construídas, entre campo e cidade. 

A visão urbanocêntrica, na qual o campo é encarado como lugar de atraso, meio 

secundário e provisório, vem direcionando as políticas públicas de educação do Estado 

brasileiro. Pensadas para suprir as demandas das cidades e das classes dominantes, geralmente 

instaladas nas áreas urbanas, essas políticas têm se baseado em conceitos pedagógicos que 

colocam a educação do campo prioritariamente a serviço do desenvolvimento urbano-

industrial. 

No paradigma da Educação do Campo, para o qual se pretende migrar, deve-se preconizar 

a superação do antagonismo entre a cidade e o campo, que passam a ser vistos como 

complementares e de igual valor. Ao mesmo tempo, deve-se considerar e respeitar a 

existência de tempos e modos diferentes de ser, viver e produzir, contrariando a pretensa 

superioridade do urbano sobre o rural e admitindo variados modelos de organização da 

educação e da escola. 

Portanto podemos concluir que a educação do campo apesar dos avanços ocorridos nos 

últimos tempos ainda falta perceberem no chão da escola realmente as mudanças que as leis 

nos garantem, porque muitas são as dificuldades encontradas, mas poucas coisas vimos 

acontecer.  

Para não concluir, ficaremos com as palavras do grande educador Paulo Freire (1989), 

nosso mestre brasileiro, que também vivenciou, denunciou e anunciou com sua vida a 

necessidade de uma educação transformadora/libertadora: então, o camponês descobre que 

tendo sido capaz de transformar a terra, também, é capaz de transformar a cultura: renasce não 

mais como objeto dela, mas, como sujeito da história. 

Essa será eternamente a utopia em que queremos acreditar e lutar por ela, pois os sonhos 

somente acontecem quando tem alguém para sonhar, porém esse sonho não solitário e sim 

coletivo, pois muitos camponeses que vivem no campo sonham com o reconhecimento de 

cidadãos do campo e esperam em Deus a chegada desse tempo em suas vidas. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta um esboço da pesquisa em Pós-Graduação Docência no Ensino Superior 

a ser realizado junto aos professores/as que atuam ou atuaram na Escola Municipal Rui Barbosa 

―Escola do/no Campo‖ localizado no Distrito de Catuai a trinta quilômetros da sede do Municìpio de 

Juara/MT. Para tanto, temos como objetivo compreender como a Universidade do Estado de Mato 

Grosso-Campus de Juara tem contribuído para a formação dos professores/as do Campo. Identificando 

nas vozes dos educadores/as como foi à formação e a contribuição da Universidade para a prática 

educativa das realidades do/no Campo e como o Currículo Escolar tem atendido essa realidade. 

Compreendemos que está temática é de grande relevância, pois traz para o debate um tema ainda 

pouco estudado no Curso de Pedagogia do Campus Universitário de Juara, consequentemente essa não 

exploração tem afetado de forma direta a compreensão do que é a Educação do/no Campo, como é 

organizada e quais são seus objetivos. Para responder a esses objetivos e questionamentos utilizaremos 

como estratégia metodológica a abordagem de cunho qualitativo do tipo fenomenológico, com 

levantamentos bibliográficos, pesquisa documental e entrevista com questionários abertos. Espera-se 

que o resultado contribua para o entendimento das transformações ocasionadas neste espaço escolar, 

além de contribuir com reflexões do currículo universitário e dos procedimentos didático-pedagógicos 

a favor da educação da/na escola do campo. 

  

Palavras-chaves: Escola do/no Campo - Educadores (as)- Currículo Escolar. 

 

 

                                                           
 
 
 
203

 UNEMAT. E-mail: jucibertoncello@hotmail.com 
204

 UNEMAT. E-mail: lisanilpereira@hotmail.com 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 677 

Introdução 

 

A Educação do Campo é fruto da luta dos movimentos sociais que lutam pela Reforma 

Agrária, no entanto, o espaço escolar do campo era denominado de escola rural, termo que 

acompanhava os sentidos de uma escola inferiorizada e distante dos processos estabelecidos 

pelo ‗progresso‘. De acordo com Arroyo e Fernandes (1999), o termo campo esta associado a 

inúmeros projetos de democratização e de educação popular. Trata-se de uma recomposição 

política onde o rural é substituído pelo termo campo como forma de dar visibilidade as 

pessoas que sobrevivem desse e nesse lugar. Portanto, conceituação construída diante dos 

movimentos sociais organizados. Quando se fala em rural, associam-se as questões 

mercadológicas. Assume-se o sentido de que o rural está a serviço da cidade, e, o latifúndio e 

o agronegócio imperam nesta lógica. 

A postura política do conceito campo, e ai também escola do campo, avança para uma 

compreensão em que homens e mulheres se movimentam no sentido de permanência e sem 

nenhuma inferioridade. Concretizam-se como sujeitos do campo numa luta contrária a 

sujeição de uma educação domesticadora e atrelada a perversos modelos econômicos 

(CALDART, 2002, p.8). 

           Esses termos carregam significados diferentes e é a partir deles que proponho uma 

investigação, no sentido de buscar uma compreensão de como a Universidade do Estado de 

Mato Grosso tem contribuído para a formação dos professores na perspectiva do Campo, as 

apreensões serão feitas pelas vozes dos educadores (as) identificando as contribuições e o 

currículo das realidades escolares do/no Campo. Nessa perspectiva esboçamos nossa intenção 

da pesquisa delineando os seguintes objetivos:  

Compreender como a Universidade do Estado de Mato Grosso-Campus de Juara tem 

contribuído para a formação dos professores (as) do Campo. 

Identificar nas vozes dos educadores (as) da Escola Municipal Rui Barbosa ―Escola 

do/no Campo‖ como foi à formação e a contribuição da Universidade para a prática educativa 

das realidades do/no Campo. 

Investigar quais as contribuições da Universidade do Estado de Mato Grosso-

Campus de Juara na formulação de propostas elaboradas pelos professores (as) da escola 

Municipal Rui Barbosa ―Escola do Campo‖ considerando o Currìculo Escolar dentro das 

necessidades e realidades do/no Campo. A proposição desta investigação se associa a algumas 

reflexões teóricas e processos metodológicos na apreensão da mesma. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 678 

Compreendendo que a temática que propomos pesquisar é de grande relevância para a 

Educação, a mesma será desenvolvida junto aos professores (as) da Escola Municipal Rui 

Barbosa ―Escola do/no Campo‖ localizada a trinta quilômetros da sede do Município de 

Juara/ MT.  

Identifico que os profissionais que atuam nesta escola, na sua maioria cursaram a sua 

graduação na Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus de Juara, fato que me 

mobiliza a questionar e querer entender como esta instituição tem trabalhado 

pedagogicamente no sentido de orientar uma educação do campo que esteja de acordo com os 

princípios da mesma. Anuncio que vejo a necessidade também de um reconhecimento de 

interface da Educação do Campo com a Educação Ambiental. A primeira foi sendo 

consolidada dentro de uma lógica marcada por lutas objetivando atender as necessidades não 

apenas educacionais daqueles que residem no Campo, mas, também eminentemente sociais. A 

segunda resulta também de movimentos sociais e tem nela as pessoas do campo como 

protagonistas das ações de manutenção de práticas de agricultura simples, com diversificação 

de produções agrícolas e mesmo do desenvolvimento de outras atividades próprias do campo. 

Acredito que a contextualização curricular é uma ferramenta educativa de ressignificação dos 

valores das pessoas do campo, bem como, a permanência das mesmas nesse lugar. 

Nesse sentido, Arroyo (2006) aponta que é preciso mudar o pensamento que as 

pessoas do campo estão em condição inferior e sim reconhecer o seu valor enquanto cidadão 

que reside no Campo e possui uma cultura que lhe é própria, essa valorização precisa ocorrer 

com a Educação. 

Ao estudar e vivenciar a temática Educação do/no Campo encontrei situações de 

descaso como a forma que os governantes tratam a Educação voltada para o Campo, 

desvalorização dos profissionais, falta estrutura física e formação adequada para atender as 

necessidades e realidades. Pinheiro (2011) afirma que a Educação do Campo se caracteriza 

como um espaço de precariedade e descasos, principalmente pela ausência de políticas 

públicas para as populações que ali residem. Assim, estudos demonstram que a Educação 

voltada para esse espaço sempre esteve presente nos discursos dos governantes, mas na 

prática, nunca se respeitou essa realidade como prioridade em seus Currículos.  

 

Caminhos metodológicos 
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 Esta pesquisa esta centrada na fenomenologia e na percepção que estes educadores 

(as) têm acerca na cotidianidade da prática educativa e no processo reflexivo dos mesmos 

sobre as contribuições didático-pedagógicas oriundas da formação inicial. Assim, a 

fenomenologia pressupõem enunciações e princípios que auxiliam nas compreensões dos 

mecanismos ou características da situação de investigação. Já Triviños (2006, p.130) coloca 

que ―a pesquisa qualitativa, com fundamentos fenomenológicos, primeiro coleta os dados. 

Estes servem para elaborar o que se denomina ―teoria de bases‖, que é um conjunto de 

conceitos, princìpios, significados, que se elevam de baixo para cima‖.  

Compreendendo que faço parte desse contexto utilizaremos também a pesquisa 

participante, pois Thiollent (1986) diz que nesse tipo de pesquisa ocorre uma interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas.  

Como suporte também utilizarei da pesquisa documental (análise do Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Pedagogia) com o objetivo de compreender como a Universidade do 

Estado de Mato Grosso tem contribuído para a formação dos professores (as) do Campo. A 

técnica de pesquisa mais intensa será a entrevista aberta junto aos educadores. Esta técnica de 

coleta de dados terá como objetivo responder a problemática pesquisada. Para Bagno (1998), 

analisar significa dissolver, dividir, separar, interpretar, assim é a partir deste processo que 

desenvolverei um minucioso trabalho analítico das diferentes respostas, sempre considerando 

as percepções dos educadores (as). 

Nesse sentido, os educadores (as) apresentarão nas vozes os significados que a 

universidade teve na construção do processo formativo destes para a atuação no contexto de 

escola do/no Campo. Tenho o intuito de registrar as vozes desses educadores (as) acerca das 

percepções que os mesmos têm sobre a contribuição da universidade em suas práticas 

pedagógicas no Campo. E o caminho dos registros e mesmo das análises estarão associada à 

fenomenologia. A saber, o ―[...] método fenomenológico não é dedutivo nem empìrico. 

Consiste em mostrar o que é dado e em esclarecer esse dado‖ (GIL, 1999, p.32).  

As análises serão produzidas a partir das vozes e/ou da linguagem expressa em 

palavras que apresentam o significado, os sentidos e os significantes da contribuição da 

universidade e mesmo do desenho pedagógico das práticas desses professores. Portanto, o 

sentido é expresso nas falas, e, as falas expressam sentidos, estes são subjetivos e demonstram 

os significados construìdos na vivência. Eles, o sentido e a fala ―estão envolvidos um no 
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outro, o sentido enraizado na fala, e a fala é a existência exterior do sentido‖ (MERLEAU-

PONTY, 1994, p.247). 

 

A EDUCAÇÃO DO CAMPO: Contexto 

 

 O campo brasileiro historicamente tem sido palco de grandes debate. Brasil foi uma 

Colônia de exploração e por muito tempo a posse da terra esteve nas mãos de latifundiários e 

foi somente a partir de 1850 com a Lei de Terras, que tornou a terra uma mercadoria de 

acesso é claro para quem é claro já era detentor de recursos financeiros. A atenção era para a 

produção em larga escala, assim aconteceu a modernização da agricultura no Brasil. 

Conforme Martins (2009), a moderna agricultura tinha como prioridade fortalecer a entrada 

de produtos químicos nos afazeres das produções alimentícias.  Esse modelo de acesso a terra 

e de produção forjou a luta pela terra, inicialmente as Ligas Camponesas no Nordeste que foi 

abortada pela ditadura militar e depois o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E 

foi o MST que demandou a educação nos assentamentos e são essas vozes que tem 

contribuido com a educação do/no campo. 

Atualmente, a educação brasileira tem se esforçado no sentido de refletir diferentes 

situações educativas, e para esta ação o Ministério de Educação criou a SECAD -Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, nesta secretaria se encontra as 

organizações, princípios e pensamentos sobre a política educativa da Educação do Campo.  

No estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação comporta os Cefapros (Centro 

de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica) e nestes há profissionais 

para a efetivação de formação continuada entre estas a formação dos professores que atuam 

nas escolas do Campo.  

Tais organizações são resultantes de aspectos históricos e sociais e estes foram 

desencadeados no âmago dos movimentos sociais liderados pelo MST – Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra – essas lutas fazem parte da educação, pois buscam reafirmar a 

necessidade de terem uma educação que atenda a realidade do campo valorizando o 

homem/mulher que vivem na e da terra. 

Caldart (2004) afirma que o sujeito que vive da terra necessita ser educado em seu 

local de origem e também que tenha a possibilidade de participar do pensamento sobre o que 

seja a educação vista de seu lugar de inserção social, ou seja, o sujeito do campo tem o direito 

de pensar a sua própria educação. Assim, Freire (1997), entende que ensinar exige apreensão 
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da realidade, já Bezerra Neto (1999) registra que a prática educativa no contexto da escola do 

campo é um princípio norteador de formação integral do sujeito, que envolve a relação entre 

teoria e prática. 

Destaco que as Escolas do/no Campo têm vivenciado práticas educativas em 

diferentes situações. Mas, identifico na comunidade em que trabalho que as ações tem sido 

experiênciadas e discutidas para o fortalecimento da mesma. No entanto há uma dificuldade 

em fazê-la conforme o contexto em que a mesma esta inserida. Muitas vezes o grupo de 

profissionais apontam situações de reprodução dos modelos de educação urbana. Na prática 

cotidiana as Escolas do/no Campo ainda se apresenta a dificuldade na construção de currículo 

próprio e original deste lugar. Por outro lado a LDBEN 9.394/96 em seu Artigo 28, traz o 

seguinte destaque: Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de 

cada região, especificamente: I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II – organização escolar própria, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III – 

adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, p. 10) . 

Partindo das contribuições apresentadas pela LDBEN e as observações realizadas nas 

práticas cotidianas compartilhada com outros profissionais da escola, considero que a 

Educação do/no Campo que tenho vivido ainda necessita de ressignificações. Por outro lado, e 

considerando a experiência profissional e o quadro dos docentes da escola, bem como, 

instituição em que foram formados, temos questionado, sobre a contribuição da Universidade 

do Estado de Mato Grosso- Campus de Juara na formação de Pedagogos que atuam na escola 

do Campo? O que realmente traz o Projeto político Pedagógico da Universidade - Campus de 

Juara acerca desta temática? E como estas são efetivamente pensadas pelos professores na sua 

constituição metodológica?  

Essas são questões que hoje me inquietam, primeiro por ser professora de uma 

Escola do Campo, moradora do campo e estudante (quando criança) desta mesma escola do 

campo. Sinto-me envolvida e mesmo estando neste lugar, sinto a escola longe de mim mesma, 

e também identifico falta de conhecimento e amarras em mim construídas na própria 

construção curricular das práticas pedagógicas. Como a Universidade pode e/ou deve 

contribuir com a formação de professores da escola do campo? 
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Esses termos carregam significados diferentes e é a partir deles que proponho esta 

investigação, no sentido de buscar uma compreensão de como a Universidade do Estado de 

Mato Grosso tem contribuído para a formação dos professores na perspectiva do Campo, as 

apreensões serão feitas pelas vozes dos educadores (as) identificando as contribuições e o 

currículo das realidades escolares do/no Campo. 

 

Aproximações do cotidiano vivido com as proposições da pesquisa 

 

Inicio essa aproximação do cotidiano vivido com as proposições da pesquisa dizendo 

que esta investigação me coloca frente a uma realidade vivida, depara sob meu olhar as 

transformações no ambiente de Catuaí, percebo que na sociedade que vivemos o ser humano 

vem perdendo gradativamente a capacidade de se sentir parte integrante desse espaço, e isso é 

decorrente das transformações enfrentadas nos últimos séculos, dentre elas a alteração na 

relação ser-humano – natureza (BERTONCELLO, 2012). O olhar de frente, é a pertença, é o 

sentir-se parte que segundo Mourão Sá (2005),em suas análises ainda é um conceito em 

construção, o pertencimento, mesmo existente, não é um conceito definido, trata-se de um 

modo de relação com o ambiente vivido e, muitas vezes, é fluido por ser utilizado num 

discurso que não se apresenta uma trajetória de vivência. Portanto, o sentimento de pertença 

possibilita com que pessoas parte dos lugares protagonizem ações a favor do bem-viver. 

Nessa perspectiva de sentir-se parte deparo-me com o Distrito de Catuai retratando-

me como fruto desta região e, conseqüentemente, estabeleci uma relação de cuidado e 

pertença, assim quando me proponho em trazer essa discussão em um trabalho de pesquisa de 

Pós-Graduação apresentarei não só a história desta Escola e deste Distrito, mas as minhas 

memórias como menina de Catuaí, cidadã, aluna e professora pertencenteàmesma. A Escola 

Municipal Rui Barbosa está localizada no Distrito de Catuai, sendo este também objeto de 

estudo, o mesmo fica a (30) trinta Km do Município de Juara, esta cidade pertence à Bacia 

Amazônica e está localizada ao noroeste do Estado e é a maior das quatro cidades que 

compõem a microrregião do Vale do Arinos. 

Ainda falando sob este pertencimento a Escola Municipal Rui Barbosa, escola está 

que iniciei meus estudos foi meu alicerce durante a Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

a mesma ficava entre grandes extensões de Terra com práticas agropecuárias e algumas 

pequenas propriedades onde os pais de meus amigos (as) tinham gado de corte e leiteiro, 

muitos deles viviam dessas práticas através do contato não apenas como um local a ser 
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explorado, mas um espaço de cuidado e pertença. Atualmente, o Distrito de Catuaí conta com 

cerca de trinta famílias, a maioria possui pequenas extensões de terra tendo o gado 

brancocomo meio de sobrevivência. Uns possuem gado leiteiro, outros se arriscam na 

produção de mudas de frutas, seringa, banana, uva, horta, porém aparecem apenas nos 

quintais das casas para o consumo, além dessas atividades a agricultura em larga escala está 

caminhando para a sua consolidação, os moradores (as) acreditam que essa atividade irá trazer 

desenvolvimento (BERTONCELLO, 2012). 

Através dessas transformações percebo que o distrito de Catuai e a Escola vêm 

perdendo sua identidade, Catuai não é mais o espaço onde brincávamos no meio da rua, de 

baixo de chuva, onde colhia sementes com meu Pai para plantá-la e devolvê-la na própria 

natureza. A escola sofreu muitas transformações, principalmente na parte estrutural, sinto que 

apesar de ser a escola que estudei oito anos e estar atuando neste lugar, sinto-a longe de mim, 

ou seja, percebo que a escola tem perdido sua identidade de escola do campo. A escola tem 

vivenciado um período de conflito e de desafios em constituir-se como escola do campo, 

interpreto que essa dificuldade se insere em alguns aspectos, entre eles, as mudanças 

empreendidas no espaço e o avanço do agronegócio, a distribuição de professores/as nas 

escolas após o concurso, estes não tem sentimento de pertença e há aqueles que sequer 

querem permanecer na ‗escolinha‘ do campo. E talvez, uma das situações deste conflito seja a 

falta de compreensão do que realmente seja a escola do campo, pois, durante muito tempo 

fora tratada como escola rural. 

Partindo dessas contribuições esse pertencimento se torna mais presente agora como 

professora, meu olhar não é mais da menina de Catuaí, agora o olhar é rebuscado de reflexões 

e de análises que procura entender, eé com essa prática que identifico na comunidade em que 

trabalho que as ações tem sido experiências discutidas para o fortalecimento da educação 

do/no campo, porém muitas dificuldades tem se colocado nesta situação. Há uma dificuldade 

em fazê-la conforme o contexto em que a mesma esta inserida, apesar de estar localizada no 

Campo suas ações apontam para um modelo de educação dentro da perspectiva rural e/ou 

urbana. 

A partir dasleituras compreendo que na prática cotidiana nas Escolas do/no Campo 

ainda apresenta dificuldade na construção de um currículo próprio e original deste lugar. 

Berticelli apud Ghedinet al (2004) entende que para o currículo atender a realidade do Campo 

precisamos compreender que o mesmo é resultado de uma construção histórica. Ou seja, 
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[...] o currículo formal tem sido construído de acordo com os interesses dos 

grupos hegemônicos que de alguma maneira têm o controle ideológico, 

econômico, político e sociocultural da sociedade. Por isso, não é difícil 

perceber que o currículo resulta de diferentes discursividades, de diversas 

intencionalidades, de várias representações, que nem sempre mostram 

explicitamente as conseqüências que esse tipo de currículo pode produzir 

para a escola e para a sociedade (PILETTI Apud GREDIN et al., 2004, p.7). 
 

Fica claro que o currículo deve ser de acordo com a realidade histórica da Escola 

do/no Campo contribuindo com as transformações da realidade sociocultural dos atores dessa 

sociedade, na qual não devem ser vistos apenas como um modelo totalitário excludente em 

que prevalecem o acúmulo de riquezas por uma minoria da sociedade, em detrimento a uma 

grande maioria de excluídos. Ou seja, o currículo escolar pode ser e estar atrelado a um 

discurso político que nem sempre está claro para estudantes, comunidade e educadores (as) 

que participam da construção e prática do currículo (GREDIN, 2012) 

Partindo das contribuições apresentadas e as observações realizadas nas práticas 

cotidianas compartilhada com outros profissionais da escola, considero que a Educação do/no 

Campo que tenho vivido ainda necessita de ressignificações, pois essas aproximações do meu 

cotidiano, sentido no chão do campo, na brisa dos ipês e nas aprendizagens com as ações 

empreendidas na minha infância e depois nas minhas experiências como professora me faz 

refletir e repensar qual é o modelo de Educação do Campo que temos vivenciado na Escola 

Municipal Rui Barbosa.  

 

Considerações Finais 

 

Consideramos que a Educação do/no Campo é uma temática de grande relevância 

que precisa ser compreendida não mais como uma educação rural ou educação para o meio 

rural (CALDART, 2004), na qual as pessoas são vistas como atrasadas e caipiras, mas como 

um movimento de lutas sociais que busca uma escola na qual atenda de fato suas demandas, 

incluindo em suas ações prática que venham de encontro com os objetivos deste modelo de 

educação. 

Porém, Araújo, Silva (2012, p. 60) afirma que ―a estrutura de organização 

educacional/rural proposta pelo Estado tem suas bases num projeto de desenvolvimento 

econômico desigual, compactuando com os interesses do empresariado rural que controla o 

poder local, a estrutura agrária e os sujeitos sociais envolvidos. A partir dessas contribuições 

esperamos que está pesquisa que será desenvolvida possa desvelar como a Escola Municipal 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 685 

Rui Barbosa ―Escola do Campo‖ e seus educadores (as) tem vivenciado em seu currìculo as 

práticas de Educação do Campo, espera-se também que contribua para o entendimento da 

ocupação e das transformações ocasionadas neste espaço, além de contribuir com reflexões do 

currículo universitárioe do procedimentos didático-pedagógicos a favor da educação da/na 

escola do campo. 
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UMA REFLEXÃO SOBRE A REALIDADE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA 

ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO REINALDO DUTRA VILARINHO 
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Resumo: 

Entende-se por Educação Inclusiva aquela educação que garanta a todos o acesso continuo ao 

espaço comum da vida em sociedade. No entanto a inclusão sugere uma reestruturação das 

culturas, das políticas e das práticas escolares de modo que seja levada em conta a diversidade 

do aluno. Pensando assim esta comunicação objetiva analisar a método que a Escola Estadual 

do Campo Reinaldo Dutra Vilarinho utiliza em seu cotidiano com os alunos que possuem 

necessidades especiais. Como metodologia foi adotada uma pesquisa qualitativa com caráter 

exploratório buscando compreender como a escola em questão inclui os alunos com 

necessidades especiais. Desta forma foi possível perceber que a escola por ser do campo não 

tem estrutura física e nem financeira para atender ao que determina a LDB (Lei de Diretrizes 

Bases), porem o coordenador e os profissionais da educação no exercício de sua profissão, 

buscam ao máximo fazer o que é melhor, mas se sentem um pouco perdido por não ter 

estrutura para desenvolver seu trabalho com excelência, mas mesmo assim o coordenador se 

mostra interessado em solucionar a situação e garantiu que irá buscar apoio financeiro e 

técnico para mudar essa realidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este comunicação foi realizada na Escola Estadual do Campo ―Reinaldo Dutra 

Vilarinho‖ que está localizado no Projeto Assentamento Rio Branco a aproximadamente 

sessenta e cinco quilômetros do município de Nova Olímpia em Mato Grosso. A escola 

atende alunos de seis assentamentos: Rio Branco, Paloma, Jatobá, Riozinho, Palmital, Oziel 

Pereira e as fazendas circunvizinhas. 

 Primeiramente vamos fazer uma breve retrospectiva sobre a história da educação 

inclusiva para poder compreender melhor este assunto e suas respectivas mudanças no 

decorrer de sua historia. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 No Brasil, a inserção do aluno com qualquer tipo de deficiência na sala de aula 

regular tem ocorrido por meio da inclusão total (MENDES, 2002) ou inclusão incipiente 

(MRECH, 2001), as quais não preveem a ocorrência de mudanças significativas na escola 

que favoreçam a criação de verdadeiros contextos inclusivos. Dessa forma, os alunos com 

necessidades educacionais especiais, estão sendo encaminhados cada vez com mais 

intensidade para as classes comuns das escolas (BRASIL, Inep/MEC, 2009) e não 

encontram, nesses contextos, as condições mínimas que necessitam para aprender e interagir 

com o meio. Portanto, apesar da escola oferecer o acesso, não tem garantido a superação da 

exclusão e a democratização das condições de ensino, ou seja, favorecer o acesso ao 

conhecimento e o aproveitamento acadêmico. 

 Educação Inclusiva é a garantia a todos do acesso contínuo ao espaço comum da vida 

em sociedade. Sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à 

diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões 

da vida (BRASIL, 2001, p. 39-40). Entretanto nem sempre pensavam nessa perspectiva, pois 

desde a Antiguidade a educação especial sofre, com a eliminação física ou o abandono, 

passando pela prática caritativa da Idade Média, o que era uma forma de exclusão, ou na 

Idade Moderna, em que o humanismo, ao exaltar o valor do homem tinha uma visão 

patológica da pessoa que apresentava deficiência, o que trazia como consequência a 

separação e menosprezo da sociedade. Podemos constatar que a maneira pela qual as 

diversas formações sociais lidaram com a pessoa que apresentava deficiência reflete a 

estrutura econômica, social e política do momento.  
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 Durante grande parte da história da humanidade, o deficiente foi vítima de 

segregação, pois a ênfase era na sua incapacidade, na anormalidade. A educação especial 

passou da fase da integração onde o individuo era colocada em uma sala de aula regular e 

tinha que se adaptar a sociedade ―comum‖ sem suporte nenhum, para a fase da inclusão 

visando que a sociedade respeite a diversidade e busque a equiparação de oportunidades. 

 A democratização do acesso à escolarização básica e consequentemente a inserção de 

alunos com necessidades especiais nas classes comuns contribuem com a complexidade da 

escola contemporânea e impõem renovados desafios a essa instituição e seus professores. 

Essa complexidade em constante transformação exige reorganização curricular, incluindo 

outros modos de ensinar, visando atender às características e necessidades de todos os 

alunos.  Entretanto Para responder as mudanças decorrentes dos movimentos de 

democratização do acesso à escolarização básica e a Educação Inclusiva o Ministério 

Público, no Estado de São Paulo, antecipando-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), recomendou a inclusão de uma disciplina sobre educação 

especial na matriz curricular dos cursos de Pedagogia e licenciaturas em geral, visando 

preparar os futuros professores para essa nova realidade. Posteriormente, o Conselho 

Nacional de Educação publica o Parecer 9/2001 CNE/CP (BRASIL, 2001) orientando a 

organização dos cursos de formação de professores. De acordo com esse documento, a 

educação básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma política de integração dos 

alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns dos sistemas de ensino. 

Isso exige que a formação dos professores das diferentes etapas da educação básica inclua 

conhecimentos relativos à educação desses alunos (BRASIL, 2001, p. 16). 

 Entretanto no paradigma da integração social a deficiência é encarada como um 

―problema‖ do indivìduo, cabendo exclusivamente a ele à responsabilidade por seu 

tratamento e reabilitação, no sentido de potencializar suas capacidades e habilidades, a fim 

de adaptar-se às exigências da sociedade, ou seja, foi imposto um padrão de vida voltado à 

igualdade de condições onde a pessoa com deficiência tinha que buscar a superação para 

acompanha a sociedade ―comum‖. Sociedade está que além de ter varias exigências para 

aceitação de pessoa com deficiência na rede básica ainda ficava praticamente de braços 

cruzados esperando que a pessoa com deficiência superasse suas dificuldades sozinhas. Já no 

paradigma de inclusão social a responsabilidade pela inclusão deixa de ser exclusivamente 

da pessoa com deficiência e passa a ser compartilhada com a sociedade, promovendo uma 

mudança de mentalidade em todos os níveis e sistemas. A inclusão repousa em princípios 
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como: aceitação das diferenças individuais, valorização de cada pessoa, convivência dentro 

da diversidade humana e aprendizagem por meio da cooperação. 

 Desta forma outra diferença significativa entre essas duas práticas sociais é que, 

enquanto a integração preconizava o ideário de uma suposta igualdade, partindo de uma 

pretensa homogeneidade, a inclusão reconhece a diversidade e propõe-se a aceitar as 

diferenças entre as pessoas, independentemente de suas condições. 

Como foi possível analisaras a educação das pessoas com deficiências era realizada 

em instituições ou escolas de ensino especializadas, constituindo uma forma segregada de 

ensino, que privilegiava uma minoria de alunos com deficiências em seus escassos programa 

de educação. Essa realidade sofreu constantes transformações, devido às mudanças políticas e 

sociais as pessoas com necessidades especiais, entre as quais se inserem aquelas que apresen-

tam deficiências, conquistaram o direito constitucional à educação, devendo ter a garantia de 

acesso e permanência nos ambientes regulares de ensino e não simplesmente ser inseridos 

sem suporte algum.  

 Segundo Glat; pletsh; (2007) a Educação Especial não deve ser mais concebida como 

um sistema educacional especializado à parte, mas sim como um conjunto de metodologias, 

recursos e conhecimentos (materiais, pedagógicos e humanos) que a escola comum deverá 

dispor para atender à diversidade de seu aluno. Porem o grande desafio é assegurar a 

participação e o envolvimento de alunos com deficiências em diferentes condições nas aulas 

das classes regulares.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Considerando as dificuldades encontradas nas escolas em inserir os alunos com 

necessidades especiais, sentimos a importância de fazer um estudo mais aprofundado neste 

assunto, pois é preciso compreender que os alunos não aprendem todos da mesma maneira, 

por meio dos mesmos conteúdos, das mesmas estratégias, dos mesmos recursos e ao mesmo 

tempo. 

  Desta maneira, a escola não pode se organizar em função de um aluno padrão apenas, 

mas da diversidade de alunos que têm acesso a ela.  

 Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar em sala de aula as ações educadoras 

quanta aplicação de métodos essenciais no processo de inclusão.  

 Discutir esse assunto fez-se relevante, visto ser um tema polemico passível de 

reflexões teóricas, tendo em vista a necessidade de conhecimento e integração que deve 
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contar com a participação de toda comunidade escolar, começando com a gestão 

administradora, pelo corpo docente, discente e pais. 

 Para analisarmos essa temática, traçamos o caminho de uma pesquisa qualitativa via 

estudo de caso, num cenário de sala de aula de uma escola pública, para tentarmos analisar as 

práticas de educadores e gestão escolar responsável pelo o ensino de alunos com necessidades 

especiais inseridos em classes comuns. 

 Trata-se de uma pesquisa de campo com objetivo de investigar os pesquisados em seu 

meio, ou seja, é uma investigação que tem como método demonstrar as estratégias utilizadas 

em sua prática pedagógica, avaliando como a inclusão é trabalhada pelos educadores, 

analisando assim, suas respectivas mudanças. 

 Fez parte do questionário da pesquisa membros da gestão, coordenação e corpo 

docente que atuam na rede pública estadual de ensino. 

 Nesse sentido analisamos inicialmente que como consequência da educação inclusiva 

cresce a cada ano, o número de alunos com necessidades educacionais especiais 

encaminhados para as escolas comuns, o que lança para os professores e as escolas o desafio 

de garantir também a aprendizagem desses alunos, frente a essa realidade o professor muitas 

vezes é visto como peça fundamental na organização da escola inclusiva, no entanto não 

significa considera-lo como único responsável por esse processo em detrimento dos limites, 

dos problemas estruturais da educação no paìs, mas significa ―considerá-lo como chave 

definitiva e importante para a mudança e a melhoria da escola‖ (PIMENTA, 2002, p. 11).  

Nessa perspectiva a lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), 

inicialmente recomendou a inclusão de disciplinas preparatórias sobre educação especial na 

matriz curricular dos cursos de pedagogia e licenciaturas em geral visando à preparação dos 

futuros professores para essa nova realidade. Porem existe professores que são formados á um 

determinado tempo e não possui esse tipo de formação, e para resolver essa questão foi criado 

cursos de formação de professores e de especialização. 

 No entanto este relato foi realizado por meio de dados coletados em questionário, com 

o objetivo de analisar, no ponto de vista do coordenador e da comunidade escolar em geral, a 

reorganização da escola na perspectiva da educação inclusiva e adaptada. 

Ao analisar as respostas do questionário aplicado ao coordenador da Escola Estadual 

―Reinaldo Dutra Vilarinho‖, foi possìvel perceber que apesar do esforço do mesmo e de toda 

a comunidade escolar, de buscar junto ao poder público, recursos para reorganização da 
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escola na perspectiva da educação inclusiva e adaptada, falta iniciativa dos mesmos em tentar 

resolver essa questão com os próprios recursos, ou seja, sem esperar apenas do poder público.  

Deste modo a escola apenas está garantindo o direito de matricular todos os alunos, 

mas não está atendendo à legislação que orienta a organização da educação inclusiva, 

principalmente à Resolução CNE/CEB N2/2002, pois de acordo com o coordenador os 

educandos com necessidades especiais estão inseridos nas salas de aula regulares e participam 

das aulas, porém são promovidos de fases e ciclos sem que possam avançar academicamente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Desta forma, cabe considerar que a Escola Reinaldo Dutra Vilarinho tem algumas 

dificuldades para conseguir incluir esses alunos, pois por ser uma escola localizada no campo 

os professores não dispõe de tempo para se especializarem e a instituição não está nesse 

momento buscando meios de capacitação para esses professores, sendo assim os alunos é que 

são prejudicados. 

 Nessa perspectiva é necessário que o professor e a escola assumam a educação 

inclusiva para trabalhar com um currículo inclusivo, para isso é preciso que haja uma 

reorganização curricular, incluindo outros modos de ensinar, visando atender ás 

características e necessidades de todos os alunos, pois a educação inclusiva é entendida como: 

[...] a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em 

sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações de 

acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, 

de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, 

com qualidade, em todas as dimensões da vida (BRASIL, 2001, p. 39-40). 

  

 De acordo com a citação é possível perceber que a inclusão não se refere apenas ao 

contexto escolar, mas a todo o espaço comum da vida em sociedade. Dessa maneira, a escola 

não é a única responsável, mas é uma das responsáveis por orientar e estar orientada para 

acolher a diversidade humana em busca da superação da desigualdade entre os homens e os 

diferentes grupos sociais. 

No entanto, concluímos que a escola mencionada não demonstra compromisso com o 

direito do educando com necessidades educacionais especiais a uma educação de qualidade, 

pois de acordo com a Resolução CNE/CEB N2 (BRASIL, 2001), as escolas além de 

matricular todos os educandos, deve organizar-se para o atendimento dos educandos com 

necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos. Garantindo não só o acesso, mas também a permanência e 
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o sucesso acadêmico dos educandos com necessidades especiais, além disso, se faz necessário 

um atendimento que complemente o trabalho realizado na classe regular, sem substituí-lo. 

Isso pode ocorrer através de programas de enriquecimento curricular, ajudas técnicas e 

recursos tecnológicos que possibilitem ao educando com necessidades especiais usufruir 

plenamente da escola.  

Esse atendimento especializado deve ser realizado no contra turno do ensino comum, e 

deve ser oferecido pela própria escola, mas no caso da Escola Estadual Reinaldo Dutra 

Vilarinho que não tem recursos para tanto, a mesma deveria buscar formas diferenciadas para 

garantir os procedimentos de ensino e de avaliação mais adequados às especificidades dos 

educandos. 

 Deste modo acreditamos que a escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho neste 

momento não está cumprindo com seu papel em relação á este assunto, porem após essa 

pesquisa o coordenador se mostrou preocupado e interessado em buscar soluções para 

resolver essa questão tão delicada e polêmica.  

 No entanto ficamos tristes por ver como estava a situação dos alunos com 

necessidades especiais, porém terminamos nossa pesquisa um pouco mais tranquilizada por 

saber que despertamos essa questão junto à gestão da escola e esperamos voltar e ver uma 

nova historia de educação inclusiva nesta instituição. 
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GT 6: Educação de Jovens e Adultos: Trabalho, arte e protagonismo 
 

A EJA é por excelência um espaço onde se acomodam múltiplas identidades e suas relações. 

Essas relações tornam-se ainda mais complexas quando mediadas pelas novas tecnologias 

que cada vez mais se fazem presente no espaço escolar. O presente GT se apresenta como um 

espaço onde os diferentes atores da EJA possam relatar suas experiências e os desafios 

postos pela utilização das novas tecnologias digitais, sobretudo a internet, na sala de aula. 

Seja essa tecnologia trazida formalmente como proposta do educador ou pelas mãos dos 

estudantes. 

 

Coordenadores: 

Alex Sandre Andrade - CEJA Antonio Casagrande 

Silene Macedo Melo - CEJA Antonio Casagrande 
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A TRAJETÓRIA ESCOLAR E A INCLUSÃO DE JOVENS 
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Resumo: 

O presente trabalho aborda a situação da educação de jovens e os desafios enfrentados pelos 

educandos ao retomarem os estudos. Propomos sistematizar e discutir os desafios que os 

jovens têm para usufruir de um direito constitucional, a conclusão do Ensino Fundamental. Na 

tentava de compreender as motivações que induziram os jovens a se afastarem da escola na 

idade própria e a necessidade de retomarem a trajetória escolar e prosseguir os estudos.  

Observando as estratégias de acesso e permanência destes jovens para melhorar o nível de 

escolaridade, diminuir as desigualdades, ampliar o acesso ao mercado de trabalho e aspirar 

melhoria nas condições de vida. O estudo de caso analisa os desafios e as repercussões da 

educação escolar na vida de jovens de 18 a 29 anos, através da oferta do Programa Nacional 

de Inclusão de Jovem – Projovem Urbano, no período de 2012 a 2013, no município de 

Tangará da Serra, Mato Grosso.  

 

Palavras-chave: Projovem Urbano. Educação escolar. Jovem. 
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Este trabalho aborda a situação da educação de jovens, a importância do processo de 

escolarização na vida dos jovens e os desafios para retomarem os estudos. Nesse sentido, 

compreender as necessidades que levaram estes jovens a abandonarem a educação escolar na 

idade própria, bem como reconhecer o tempo que ficaram fora do espaço escolar é 

fundamental para compreender o que os levaram a retomarem os estudos e, conforme aponta 

Paulo Freire na epígrafe continuarem aprendendo sempre. 

Mesmo com o frenético desenvolvimento da sociedade contemporânea um paradoxo 

nos incomoda, como pode em tempos de universalização da oferta do processo educacional 

no ensino fundamental ainda ter tantos jovens que não concluíram esta etapa de escolarização. 

Daí a necessidade de programas que atendam as necessidades emergentes para ofertar a 

educação escolar na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, no intuito de 

minimizar o quadro lastimável de nosso país. 

De acordo com a Resolução CD/FNDE Nº 60, de 09 de novembro de 2011, o 

Projovem Urbano almeja à promoção de ações para a elevação da escolaridade, o 

desenvolvimento da qualificação profissional em nível inicial e a participação cidadã dos 

jovens matriculados no programa. Um dos requisitos para a inscrição no programa é saber ler 

e escrever e ainda não ter concluído o ensino fundamental. Nesse sentido, os jovens 

matriculados não necessariamente possuem uma escolarização prévia, a comprovação da 

proficiência mínima de leitura e escrita basta para a efetivação da matrícula do educando no 

Programa.  

As ações do programa são voltadas para o desenvolvimento integral do jovem criando 

condições para romper o ciclo de reprodução das desigualdades e restaurar a esperança da 

sociedade em relação ao futuro. Tratando a inclusão social de jovens em um contexto do 

desenvolvimento humano e dos direitos a cidadania na modalidade EJA. 

A legislação da educação nacional brasileira no Artigo 4º da Lei 9394/96 reconhece a 

modalidade EJA e assegura o direito dos educandos: ―VII - oferta de educação escolar regular 

para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 

permanência na escola;‖ (LDB, 1996). Nesse sentido, mais que um direito é dever do Estado 

ofertar a educação escolar para jovens e adultos com características adequadas às 

necessidades e disponibilidades dos que por motivos diversos não tiveram acesso ou não 

deram continuidade ao processo de escolarização na idade própria. 

 A EJA como proposta educacional é uma tentativa de elucidação de uma problemática 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 699 

decorrente de lacunas no ensino dito regular e expressa um direito reconhecido pela 

Constituição Federal no Art. 208 ―O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 

gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria.‖ (BRASIL, 1988). 

Durante a trajetório escolar muitos objetivos pretendem ser alcançados pelos 

estudantes, mas essa não é a realidade de todos os jovens. Muitos têm sua trajetória escolar 

interrompida por algum motivo, situações que não foram imaginadas ou planejadas. Isso faz 

com que estes estudantes desviem do caminho da escola.  

No mundo contemporâneo o jovem se depara com um processo marcado por situações 

adversas geradas pelo frenético avanço tecnológico e de interações sociais. Nesse sentido, a 

relação que os sujeitos estabelecem com o processo de cognição está com recursos cada vez 

mais informatizados e globalizados. Por outro lado, este avanço reflete em um constante 

crescimento das camadas ditas populares da população brasileira, criando uma marcante 

situação de desvantagem social e educacional dos jovens que não se apropriaram de 

conhecimentos básicos propostos pelo ensino fundamental. 

 O fenômeno da globalização propicia inúmeras possibilidades de comunicação com o 

mundo, rompendo fronteiras, integrando e conectando as pessoas em novas organizações e 

combinações de espaço-tempo. Contudo, surgem também aparentes expectativas e 

necessidades que dificultam o processo de inclusão social dos que pertencem aos estratos 

mais desfavorecidos da sociedade ―[...] a globalização é muito desigualmente distribuída ao 

redor do globo.‖ (HALL, 2003, P. 78). A interação que a prática pedagógica subsidia nos 

permite perceber que o público jovem da EJA atendido pelo Projovem Urbano é um dos que 

mais sentem as consequências desse descompasso, visto que estão envolvidos em uma 

sociedade que valoriza o consumo, a informação e o avanço tecnológico. Como não podem 

responder a essas exigências ficam a margem da sociedade. No entanto, nunca é tarde para 

prosseguir e retomar o processo escolar. 

Santos (2003) afirma que oportunizar o acesso à escola para os jovens que tomaram 

caminhos outros é fundamental no processo de aprendizagem e ao retornarem merecem ser 

acolhidos sem rejeição/discriminação. Nesse sentido, o Estado deve oferecer uma educação de 

qualidade, atendendo às necessidades de ensino/aprendizagem para que os conhecimentos 

adquiridos visem propiciar uma visão libertadora na vida, objetivando recompensar os 

motivos que os impediram de prosseguir. 
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Contudo, mediante as inúmeras situações que distanciaram os jovens da escola, 

surgem também inúmeras necessidades de voltar a frequentá-la. Como o mercado de trabalho 

que está cada dia mais competitivo e por isso os levam a buscar maior escolarização para a 

reinserção na sociedade, além do intuito de obter um emprego melhor, visando assim um 

crescimento profissional.  Arbache (2001) diz que visualizar a educação de jovens e adultos 

levando em conta a especificidade e a diversidade cultural dos sujeitos que a ela recorrem 

torna-se um caminho renovado e transformador. 

O programa de reinserção social Projovem Urbano é uma das medidas adotadas pelos 

agentes públicos para a reinserção dos jovens e uma tentativa de minimizar o quadro 

alarmante do que aponta um grande percentual de jovens que não concluíram o ensino 

fundamental na idade própria.  

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi adotado o procedimento 

metodológico denominado estudo de caso com pesquisa de campo e análise de dados. Foram 

analisados os desafios e as repercussões da educação escolar na vida de jovens de 18 a 29 

anos, através da oferta do Programa Nacional de Inclusão de Jovem – Projovem Urbano, no 

período de 2012 a 2013, no município de Tangará da Serra, Mato Grosso. 

São agentes do Programa: a gestora nacional é a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação – SECADI/MEC; o 

executor das transferências de recursos é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação–FNDE/MEC; ente executor das ações do Projovem Urbano é a Secretaria Estadual 

de Educação, juntamente com a Escola Estadual Emanuel Pinheiro. A saber, o 

desenvolvimento das atividades educacionais do programa ocorre no período noturno no 

decorrer na semana e com ações de participação cidadão aos sábados. 

Os educandos matriculados no Projovem urbano responderam a um questionário com 

10 (dez) questões. De um universo de 200 alunos matriculados, no momento da aplicação do 

questionário, agosto de 2013, o programa contava com um número de 105 educandos 

frequentes. Foram distribuídos 60 questionários e conseguimos coletar 58 para a tabulação e 

análise dos dados. 

A análise dos dados nos permite caracterizar os jovens que constituem a amostra: 

trinta e quatro destes são do sexo feminino, que correspondem a 59% e vinte e quatro do sexo 

masculino, que corresponde a 41% dos entrevistados. 

A história nos aponta a existência de diversas políticas e iniciativas que visam à 

complementação da formação escolar de jovens, o que reforça o universo excludente da 
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educação nacional. Isso implica em dizer que basicamente as classes menos favorecidas, com 

etnias partas, negras e mestiças em geral são as mais excluídas do processo educativo. 

Vejamos o gráfico que mostra a cor da pele. 

 

Gráfico 1 – Cor da pele, você se considera (autodeclaração)? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

As informações do gráfico confirmam a dura realidade da educação brasileira, uma 

vez que do universo pesquisado 83% dos jovens são autodeclarados negros, ou seja, 31% dos 

entrevistados se autodeclararam de cor preta e 52% dos entrevistados pardos, 14% de cor 

branca e 3% indígena. 

O expressivo número de jovens negros/as nos permite aferir que a parcela de exclusão 

do processo educacional brasileiro atinge diretamente a população negra e confirma a 

importância da EJA e do desenvolvimento de programas que promovam a reinserção desses 

jovens na sociedade por meio da educação. Nesse contexto, tem que haver o reconhecimento 

do desafio da escola ser para esses estudantes um dos únicos espaços de socialização, 

reinserção social e cultural. Já que em trabalha com um público mergulhado em desigualdade 

social, racial e de tratamento, jovens que são demasiadamente castigados pelos direitos 

negados e o seu cotidiano é marcado por enfrentar diariamente situações de exclusão social. 

 Interessa-nos também saber o nível de instrução dos pais e das mães desses jovens na 

tentativa de compreender os motivos que os levaram a desistir da escola na idade própria. 

Vejamos. 
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Gráfico 2 – Até que série/ano série seu pai estudou? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

O grau de instrução dos pais desses jovens é muito baixo, já que a grande maioria não 

possui nem o ensino fundamental completo, pois 35% dos pais são analfabetos, 45% possui o 

ensino fundamental incompleto, nenhum pai estudou só até o ensino fundamental completo, 

7% dos pais têm o ensino médio incompleto, apenas 3% possui o ensino médio completo e 

nenhum pai tem o ensino superior, 10% dos entrevistados não responderam. A realidade das 

mães desses jovens é um pouco melhor, mas não difere muito da realidade dos pais, vejamos: 

 
Gráfico 3 – Até que ano série/ano sua mãe estudou? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A análise dos dados do nível de escolaridade aponta que 24% das mães são 

analfabetas, 55% possuem o ensino fundamental incompleto, nenhuma das mães tem apenas o 

fundamental completo, 7% tem o ensino médio incompleto, apenas 7% possui o ensino médio 

completo e nenhuma possui o ensino superior, 7% dos entrevistados não responderam. 

Os aspectos socioculturais das pessoas que convivem no mesmo ambiente exercem um 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 703 

importante papel no desenvolvimento, realização e motivação dos estudantes. Em outras 

palavras os pais são espelhos para os filhos. Nesse sentido, preocupa-nos afirmar que 

visualizamos uma possível reprodução de geração para geração no que se refere a 

escolarização desses jovens. Uma vez que a grande maioria dos pais e mães não possuem o 

ensino fundamental completo.  

Este quadro nos rende um questionamento, será mesmo possível que o baixo grau de 

instrução dos pais interfere na aprendizagem dos filhos? Os dados confirmam que esta 

realidade interfere diretamente no desempenho escolar dos educandos, pois os filhos são 

influenciados pelos pais. Logo, filhos de pais com baixo desempenho escolar também têm 

baixo rendimento escolar e, em muitos casos, acabam por desistir da escola. Contudo o 

programa propõe justamente essa ruptura e provoca esses jovens para refletirem acerca da 

importância do processo educacional em suas vidas e para as vidas de seus filhos, já que 79% 

dos educandos pesquisados possuem filhos. 

Outro grande vilão do ensino brasileiro é o abandono dos alunos ao longo do processo 

educacional. Este tem acarretado consequências incalculáveis para a sociedade em geral e é 

latente a necessidade de discutirmos e identificarmos suas causas. Já que a falta de 

escolaridade prejudica não só a situação social nas vidas dos jovens como a produtividade de 

um país.  

Sabedores da importância da unidade escolar assumir seu papel e tomar as iniciativas 

que lhe cabem, bem como entrar em contato com a família enfatizando as responsabilidades 

destes na educação e formação dos/as filhos/as, pois a Constituição Federal de 1988 afirma 

que: 

―Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da famìlia, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.‖ (BRASIL, 1988). 

 

Mas mesmo assim o número de jovens entre 18 e 29 anos que não possuem o ensino 

fundamental é muito expressivo e os motivos que levam a esse abandono precisam ser objeto 

de estudo dos representantes governamentais para encaminhamentos mais expressivos. 

Vejamos os dados: 
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Gráfico 4 – Motivos que o levou a abandonar os estudos: 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Quando analisamos as motivações que levaram esses jovens a abandonarem a escola 

na idade própria nos deparamos com o seguinte quadro: 59% abandonaram pela necessidade 

de entrar no mercado de trabalho, nenhum entrevistado afirmou que foi por falta de incentivo 

dos pais, 14% disseram que foi por falta de interesse pela escola e 27% assinalaram a opção 

outro. Em relação ao último item do gráfico os outros motivos que induziram os jovens a 

abandonarem a escola foram justificados com a gravidez, o casamento e os filhos. O alto 

percentual de jovens que abandonam a escola para trabalhar confirma a problemática 

econômica que influencia os jovens a abandonarem os estudos precocemente para trabalhar e 

colaborar com as despesas da família. 

Por outro lado, isso nos leva a pensar também na realidade de muitos jovens que nem 

trabalham, nem estudam. Alguns deles não trabalham porque, às vezes, os empregos que 

conseguem não são os desejados por eles e em pouco tempo largam. Mas como viver bem 

sem trabalhar, nem estudar estando inserido em uma sociedade de consumo comandada pelos 

que são possuidores do capital. Vejamos o que afirmar Wolff (2004): 

 

A história do capitalismo é, antes de mais nada, a história do esforço da 

classe capitalista em controlar e disciplinar a classe trabalhadora, para que 

aceite desempenhar um trabalho, o mais diligente possível e que esses 

trabalhadores conformem-se com o fato de que os produtos desse trabalho 

sejam apropriados pelos capitalistas e apenas a eles gere riquezas. (WOLFF, 

2004, p.2).  

 

Os trabalhadores, sobretudo, recebem aquilo que para eles está previamente definido 

por uma sociedade estruturada pelo capitalismo. Inclusive, aos trabalhadores é destinado um 

tipo específico de educação que atenda seus anseios, porém o que causa certo desconforto aos 

pesquisadores da educação é a qualidade. Mas retornar para escola é um grande desafio 

motivado por algumas necessidades emergentes, vejamos o gráfico 5: 
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Gráfico 5 – O que motivou você voltar a estudar? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Podemos perceber que o mesmo motivo que leva os jovens a abandonarem os estudos 

é o que os levam a retomarem os estudos ―o trabalho‖ obviamente que com outra 

configuração. Já que, 90% dos entrevistados afirmaram que a motivação que os induziram a 

voltar a estudar é a necessidade de melhorar seu desempenho no mercado de trabalho, 

nenhum marcou a opção incentivo dos pais, 3% marcou a opção ―O interesse pela escola‖ e 

7% marcou a opção outro. 

Os jovens matriculados no programa ficaram um tempo significativo fora da escola, 

em média cinco anos e meio, e como os dados apontam a maioria percebeu a necessidade de 

voltar a estudar, pois reconhecem que o mercado de trabalho cobra a escolaridade, como 

podemos perceber na fala do jovem E.M.L.B (21 anos) ―Os meus patrão viviam cobrando de 

mim que eu voltasse a estudar, daí surgiu o Projovem e eu vim estudar porque hoje eu 

entendo a necessidade da escola na minha vida e no meu trabalho.‖ 

Quando analisamos o desenvolvimento de projetos como o Projovem urbano, a 

realidade de uma cidade do interior do estado de Mato Grosso não difere muito do restante do 

Brasil. Mesmo que as oportunidades educacionais para jovens tenham sido ampliadas nos 

últimos anos, a realidade ainda é bastante precária. Uma vez que a escola e a estrutura social 

continuam reproduzindo desigualdades e uma parcela expressiva de educandos continuam 

abandonando a escola em pleno século XXI. 

Neste sentido, ressaltamos a importância do desenvolvimento de práticas educativas 

que atendam as necessidades educativas dos jovens e valorizem os saberes produzidos pelos 

jovens nos espaços onde dão continuidade a tessitura de suas vivências. 
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Para Paulo Freire (2005) a educação é um elemento de conscientização e 

democratização da cultura para uma possível ação política transformadora. E a conquista da 

conclusão do ensino fundamental para os jovens do Projovem Urbano é um importante passo 

para diminuir as desigualdades sociais, ampliar o acesso e a permanência no mercado de 

trabalho, bem como é um forte instrumento para aspirar melhoria na qualidade de vida e do 

exercício da cidadania. Isso significa afirmar que romper os desafios, superar os obstáculos e 

avançar na escolarização é o desejo de muitos jovens inseridos no programa. 
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Resumo: 

Este artigo aborda alguns aspectos relacionados ao oferecimento da educação no país, apontando como 

a educação de adultos se inseriu no cenário. Com o objetivo de apontar os períodos principais dessa 

história e enfatizar a necessidade de se perceber as experiências de vida dos alunos, como forma de 

aproximá-los dos conteúdos escolares, desmistificando os saberes sistematizados oferecidos na 

educação básica, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica. Desta pesquisa, pode-se 

concluir que muitas lacunas que prejudicam a oferta de uma educação de qualidade ainda persistem, 

portanto, com vistas a aproximar os conteúdos da realidade, comprometendo-se com a aprendizagem 

significativa, não ficando apenas no senso comum que mascara o direito à educação de qualidade, é 

imperativo que o professor se aproprie de uma nova postura. 
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1. INTRODUÇÃO 

Refletir sobre teorias e práticas é algo necessário ao professor, dessa forma, 

pretendemos com esse artigo elucidar algumas concepções de ensino, aventadas para a 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, sugeridas a partir das concepções freirianas. Nesse 

aspecto, é exigida do professor uma visão ampla, que pode ir se desenvolvendo conforme 

exista um comprometimento social, político e educacional emergidos a partir de práticas, 

teorias e reflexões. Inicialmente faremos uma apresentação histórica de aspectos relacionados 

ao oferecimento da educação no país, com foco na EJA, para melhor compreendermos a 

necessidade da postura mencionada, necessária ao professor. 

Este trabalho também aborda de forma rápida a situação do aluno, destacando os 

motivos variados que os levam a estudar ou retornar aos estudos. Logo, destacamos que a 

dialogicidade apresentada por Paulo Freire é um caminho que aproxima e possibilita uma 

aprendizagem com qualidade e crítica.  

 

2. EDUCAÇÃO BRASILEIRA E A EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS 

Por cerca de 200 anos, os jesuítas estiveram à frente do ensino brasileiro, com um 

ensino dual, sendo, um para os filhos dos colonos, cujo currículo abrangia cinco classes: 

retórica; humanidades; gramática superior; gramática média; e gramática inferior. Além das 

―aulas elementares de ler e escrever, eram oferecidos três cursos: Letras, Filosofia e Ciências 

de nìvel secundário e o curso de Teologia e Ciências Sagradas de nìvel superior‖ (PILETTI; 

PILETTI, 1995, p.167). Outro sistema de ensino era o oferecido aos mestiços e indígenas, 

pautado na evangelização/catequização, além disso, havia as aulas elementares de ler e 

escrever, e também o ensino da tarefa de ofício que, na época, eram consideradas desonrosas 

ao homem branco. Casimiro (2009) também apresenta que há relatos de pedagogias 

específicas (evangelização/educação) aos negros, com um ensino direcionado ao tratamento 

aos senhores. 

Para Strelhow (2010) o Projeto Educacional Jesuítico era um projeto amplo, com 

vistas à transformação social, pois objetivava propor e acrescentar mudanças radicais na 

cultura indígena brasileira.  

―Com a saìda dos jesuìtas do Brasil, em 1759 a educação entra em colapso e fica sob a 

responsabilidade do Império a organização e o emprego da educação‖ (Strelhow, 2010, p. 51). 

Neste caso, a educação se restringe ainda mais, excluindo completamente as populações 

negras e indìgenas, deixando precária a oferta perante a nação. ―Dessa forma, a reforma 
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pombalina carecia de sistematização, frequência definida, professores suficientes e 

qualificados, que na prática significou a desresponsabilização do poder central com a 

educação popular.‖ (NOVAIS, 2014, p. 16) 

Para Patto (2007) Marques de Pombal não baniu os jesuítas porque discordava da 

instrução educacional ofertada por eles, mas porque queria anular o poder dos seguidores de 

Inácio Loyola no mundo secular e impor o poder da monarquia portuguesa.  

Com a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, em 1908, alguns investimentos, 

os primeiros, foram feitos no ensino técnico e superior, ainda que tímidos e insuficientes 

(PATTO, 1990). No ato legal foi garantida a instrução primária, entretanto, na prática, não 

obteve ações que garantissem sua efetivação. Strelhow (2010) nos apresenta que o ensino à 

população era tido como um ato de caridade das pessoas letradas para as analfabetas; aquelas 

convictas que suas ações quanto ao ensino iluminavam as mentes das que viviam em trevas, 

longe do conhecimento, sem nenhum progresso. 

No período que preconizava a república, o analfabeto era visto como alguém 

incompetente e dependente, visão essa que, em 1881, ganha força a ponto de restringir seu 

direito ao voto. Uma visão influente e determinante da época é a de Rui Barbosa, segundo a 

qual ―os analfabetos são considerados, assim, como crianças, incapazes de pensar por si 

próprios‖. (STRELOW, 2010, p.51)  

Crescendo com grande força a ideia desse discurso, era de se esperar tal ideia fizesse 

parte dos valores das políticas nacionais. Assim, em 1891, o voto foi concedido a pessoas 

letradas e com posses, então, aqueles que possuíam riquezas e tinham instrução eram os 

sujeitos capacitados, consolidando ainda mais sua superidade em relação aos demais. Para 

STRELHOW (2010, p.52) ―estava garantido na lei a discriminação e exclusão da pessoa 

analfabeta‖. O vìnculo da prática do voto à instrução formal ficou consolidado na política 

nacional e, apenas em 1985, os analfabetos passaram a ter direito ao voto (facultativo), 

período esse que os políticos se articulavam para permanecer no poder, frente às incertezas da 

década de 80. 

No entanto, em 1889 o nível de analfabetos era de 90% da população adulta (PATTO, 

1990). O preconceito contra as camadas populares analfabetas via a culpa nos indivíduos 

pobres, que podemos perceber no conto ―Velha Praga‖ de Monteiro Lobato,  publicado pela 

primeira vez no jornal do Estado de São Paulo em 1914. Vejamos alguns trechos: 

Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de homem baldio, 

semi nômade, inadaptável à civilização [...] É de vê-lo surgir a um sítio novo 

para nele armar sua arapuca de agregado; nômade por força de ativismo, não 
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se liga à terra, como o campônio europeu; ‗agrega-se‘ [...] Chegam 

silenciosamente, ele e a ‗sarcopta‘ fêmea esta com um filhote no útero, outro 

ao peito, outro de sete anos à ourela da saia – este de pitinho da boca e faca à 

cinta‖.  [...] O caboclo é uma quantidade negativa. Tala cinquenta alqueires 

de terra para extrair deles o que passar fome e frio durante o ano. Calcula as 

sementeiras pelo máximo de sua resistência às privações. Nem mais, nem 

menos. Dando para passar fome, sem virem a morrer disso, ele, a mulher e o 

cachorro – esta tudo muito bem. (LOBATO, 1914) 

 

Nesse período, Monteiro Lobato externava grande fúria aos caipiras pelos danos 

causados as suas terras, e retratou em seu texto os estereótipos preconceituosos que ele 

também detinha. Ressaltamos que naquele momento ele ainda era um intelectual ―desprovido 

de referenciais que lhe permitissem entender o caipira no contexto das condições de sua 

existência numa determinada formação social‖ (PATTO, 1990, p. 72). Vale dizer que ele 

reviu a própria visão sobre o caipira em publicações posteriores. Desculpas a parte, essa visão 

anterior nos ajuda a perceber a ideia que se tinha do pobre e analfabeto rural na época.  

Tendo concepções similares a de Monteiro Lobato, de Rui Barbosa e de políticas 

centradas em interesses de poucos, houve no início do século XX uma mobilização social que 

pretendia acabar com o analfabetismo, o qual, segundo Strelow (2010), acreditavam que a 

culpa da situação de subdesenvolvimento vivida no país era consequência de se haver pessoas 

analfabetas. Assim a educação passa ser interessante ao setor produtivo,  não consistindo  em 

um direito do individuo, mas um instrumento que beneficia o desenvolvimento econômico do 

país. 

Segundo Strelhow (2010), em 1920 o analfabetismo era de 72%, e muitas mudanças 

sociais, políticas e econômicas surgiram a partir dessa década, como aponta Novais (2014): 

No cenário social, havia um grande contingente de trabalhadores da zona 

rural  atraídos pela industrialização que estava concentrada nas cidades 

grandes. Mas a indústria necessitava de um pessoal mais qualificado, 

principalmente para os setores de transformação, metalurgia, siderurgia, 

eletricidade, manufatura dentre outros, estabelecendo uma articulação entre 

governo e classe empresarial (NOVAIS, 2014, p. 22). 

 

No entanto, é importante destacar que vários intelectuais escolanovistas estavam 

entusiasmados com as novidades da psicologia e da pedagogia, quanto à aprendizagem do 

aluno, e muito embora se levantasse a bandeira da escola básica como um bem público, o 

investimento do país na democratização da escola se desenvolveu de forma pontual e 

desarticulada, negando o acesso a esse direito à grande parte da população (GOMES, 2010).  

O avanço mais significativo nos anos 40, para a EJA consistiu: 
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Em 1946 surge a Lei Orgânica do Ensino Primário que previa o ensino 

supletivo, e em 1947 surgiu um programa, de âmbito nacional, visando 

atender especificamente às pessoas adultas, com a criação do SEA (Serviço 

de Educação de Adultos). A finalidade do SEA era de reorientar e coordenar, 

no geral, os trabalhos dos planos anuais do ensino supletivo para 

adolescentes e adultos analfabetos. Esse movimento que durou até fins da 

década de 50 foi denominado de Primeira Campanha Nacional de Educação 

de Adultos. (STRELOW, 2010, p.53) 

 

Essa primeira campanha aconteceu também por pressões internacionais da ONU - 

Organização das Nações Unidas e UNESCO – Órgão das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura, criadas no momento pós-guerra. Convém ressaltar que, em 1950, o 

analfabetismo atingia 50,5% da população com quinze anos ou mais de idade (GOMES, 

2010). O corpo docente era composto por voluntário e sem a necessidade de uma formação 

específica, pois se considerava que o adulto era mais fácil de ensinar, conforme afirma 

Strelow: 

As pessoas adultas que não fossem alfabetizadas deveriam receber a mesma 

educação empregada na educação de crianças, pois esses adultos analfabetos 

estavam inaptos a compreender. Mas ao mesmo tempo que se considerava adultos 

como crianças, tinha-se a ideia de que os adultos eram mais fáceis de alfabetizar, por 

isso, os alfabetizadores não necessitariam de formação especializada, qualquer 

pessoa alfabetizada poderia exercer a função de maneira voluntária. Dessa ideia 

surgiu dois documentos que abordavam o tema do voluntariado, em 1948, Relação 

com o Público e o Voluntariado e em 1960 o Manual do Professor Voluntário – 

Ilustrações para o Ensino de Leitura e Linguagem Escrita.(STRELOW, 2010, p.53) 

 

A estratégia utilizada nos cursos de alfabetização de jovens e adultos e mais as lutas 

sociais que movimentavam as discussões sobre a educação no país, vislumbraram, no fim dos 

anos 50 e início dos 60, a busca de um novo método para os públicos jovem e adulto, que 

buscassem dar significado para os saberes aprendidos. Com essas aspirações, Paulo Freire 

começa a aparecer, por meio de relatos de experiências e reflexões a respeito do saber do 

aluno, do papel do professor, da sociedade que estamos inseridos, do conteúdo e do método. 

Strelow (2010) aponta alguns movimentos de educação, surgidos nessa época, que são: 

Movimento de Cultura Popular - MCP do Recife, Centro Popular de Cultura - CPC, 

Campanha de Educação Popular – CEPLAR e Movimento de Educação de Base - MEB. 

 Linhares (2008) trás em seu trabalho explicações sobre a concepção pedagógica de 

Paulo Freire, que não separa a política do pedagógico, vejamos: 

[...] a libertação do homem oprimido, tão necessária a si e ao opressor, será 

possível mediante uma nova concepção de educação: a educação libertadora, 

aquela que vai remar na contramão da dominação. Freire propõe abandonar a 

educação bancária, a qual transforma os homens em ―vasilhas‖, em 

―recipientes‖, a serem ―preenchidos‖ pelos que julgam educar, pois acredita 

que essa educação defende os interesses do opressor, que trata os homens 
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como seres vazios, desfigurados, dependentes. Ao invés disso, buscou 

defender uma educação dos homens por meio da conscientização, da 

desalienação e da problematização. (LINHARES, 2008, p. 10142) 

 

Segundo Saviani (2008), na medida em se ampliava o conjunto de movimentos sociais 

e acontecia a mobilização por reformas de base, como as Ligas Camponesas, lideradas por 

Francisco Julião, os sindicatos de operários nas cidades, as organizações dos estudantes 

secundaristas, universitários e os movimentos de cultura e educação popular, os quais, ao  

passarem a se opor aos interesses capitalistas, as elites nacionais articulavam uma reação.  A 

classe empresarial criou o Instituto Brasileiro de Ação Democrática – IBAD, em maio de 

1959, voltada para a ação política, com finalidade de combater o Comunismo e, 

posteriormente, em novembro de 1961, fruto de uma articulação de empresários 

multinacionais com a Escola Superior de Guerra – ESG, é criado o Instituto de Estudos 

Políticos e Sociais – IPES. Essas duas entidades têm um papel preponderante na disseminação 

ideológica do pensamento conservador, criando um clima favorável à mudança política.  

Dessa forma, o acirramento dos conflitos ideológicos acentua o clima de conspiração 

política e instabilidade institucional, a par de grave crise econômica e agitação social e 

política. Estava preparado o cenário para uma forte reação conservadora às mudanças em 

curso. Em 1964, as elites nacionais retomam o poder por meio do golpe civil-militar 

(NOVAIS, 2014). 

Com o golpe militar de 1964, para a educação sofreu um retrocesso, pois com o 

militarismo os programas que visavam transformações sociais, foram interrompidos.  E em 

1967, o governo federal criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização - Mobral que, 

segundo Strelow (2010), educava funcionalmente e quanto ao recrutamento de professores 

não tinha muitas exigências. O projeto de alfabetização do Mobral era de cinco a seis meses, 

que segundo Gomes (2010) levou a ―reanalfabetização‖ dos beneficiários, pois, devido à 

descontinuidade nos estudos, o aluno regredia novamente a sua condição de analfabeto.   

Quadro 1  - Analfabetismo da população de 15 anos ou mais no Brasil de 1940 a 1970. 

Ano População com 15 anos ou mais 

Analfabeta Taxa de analfabetismo 

1940 13.269.381 56,0 

1950 15.272.632 50,5 

1960 15.815.903 39,4 

1970 19.937.000 33,7 

Fonte:  IBGE – Censos Demográfico citado por Gomes ( 2010 p.  ) 
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Com o fim do Mobral em 1985, houve a criação do Programa Fundação EDUCAR, 

extinto em 1990 com o Governo Collor. Em 1991 foi lançado o Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania – PNAC, com o ―objetivo de transferir recursos a municìpios e 

instituições para desenvolverem projetos de alfabetização e continuidade do ensino; contudo, 

não chegou a ser efetivado, sendo vetado pelo presidente Itamar Franco‖. (GOMES, 2010, p. 

61) 

Vale destacar o Movimento de Alfabetização (Mova), criado em 1989 quando Paulo 

Freire foi secretário municipal de educação de São Paulo. O programa existiu até o fim da 

administração de Luiza Erundina (1989-1992). Néspoli (2013, p. 36) apresenta que pelo 

programa ―passaram quase 20.000 alunos, reuniram-se cerca de 70 entidades e foram abertos, 

aproximadamente, 1.000 núcleos de alfabetização por toda a cidade (PMSP, 1992)‖.  O 

programa procurava trabalhar a alfabetização a partir do contexto socioeconômico das pessoas 

alfabetizadas, tornando-as coparticipantes de seu processo de aprendizagem. 

O projeto residia em criar um movimento de educação popular que 

ultrapassasse o sentido das campanhas contra o analfabetismo promovidas 

pelo Estado, tornando-se um movimento organizado e autônomo da 

sociedade civil capaz de sobreviver às mudanças do poder institucional e 

continuar lutando pela educação básica. O MOVA não era concebido, 

portanto, apenas como um programa educacional de combate ao 

analfabetismo, mas como um movimento de eminente caráter político, na 

medida em que, concomitantemente e por meio da alfabetização, procurava 

desenvolver um processo de conscientização dos envolvidos que incorresse 

num incremento da luta popular (FREIRE, 2000, citado por NÉSPOLI, 

2013, p. 35) 

 

Respaldado em uma ideologia neoliberal em 1996, é criado o Alfasol – Alfabetização 

Solidária, iniciativa de Ruth Cardoso, então Primeira-Dama do Brasil. Inicialmente foram 

articuladas parcerias com as universidades e os municípios com os menores índices de 

desenvolvimento humano, posteriormente aumentaram-se as parcerias, incluindo setor 

privado e instituições sem fins lucrativos. Com o passar do tempo, a organização ampliou a 

missão para além da alfabetização, com educação profissional e cultural (ALFASOL, 2012). 

O Alfasol conta a campanha ―Adote um Analfabeto‖  que na visão de Gomes (2010) é 

entendido como uma educação compensatória porque depende de doações da sociedade civil 

e não uma ação como direito básico garantido pelo  Estado.  

Em 1998 o Governo Federal lança o PRONERA - Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária, oferecendo educação a jovens e adultos do campo. Outro programa foi o 

Plano Nacional de Formação do Trabalhador – PLANFOR, com ―o objetivo de fomentar o 
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desenvolvimento de ações de qualificação e requalificação aos trabalhadores que compõem as 

‗populações em desvantagem social‖. (GOMES, 2010, p. 68)  

 

Quadro 2 - Taxa de analfabetismo no Brasil de 1980 a 2000 

Ano Taxa de analfabetismo 

1980 25,50% 

1991 20,10% 

2000 13,60% 

Fonte: IBGE 2009 citado por Gomes (2010) 

 

No Governo Lula (2003 -2010) foi lançado o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens – PROJOVEM, o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 

para Jovens e Adultos – PROEJA e o Programa BRASIL ALFABETIZADO – PBA. 

O Programa Brasil Alfabetizado também deixa explicito a condição de trabalho 

voluntário de os professores-alfabetizadores e coordenadores. A remuneração oferecida 

corresponde a uma bolsa-benefício
214

, que varia entre R$ 400,00 para atuar em uma turma,  

até R$ 750,00 para atuar em duas turmas em estabelecimento penal, o programa também 

conta com formação para a atuação. De acordo com o Ministério da Educação, o Programa 

―Brasil Alfabetizado atendeu cerca de 14,7 milhões de jovens e adultos entre 2003 e 2012. Em 

2012, cerca de 1 milhão e 200 mil  alfabetizandos foram atendidos‖ (BRASIL,[ entre 2013 a 

2014]). Destacamos que os representantes do movimento Mova estavam a princípio ansiosos 

pela adoção de políticas de enfrentamento do analfabetismo nos moldes defendidos pelos 

concepções freirianas, no entanto, pela forma que vêm acontecendo, os representantes 

acabaram por estabelecer diversas críticas em detrimento do direcionamento dessas políticas 

(GOMES, 2010). 

Como podemos perceber, a garantia de educação de qualidade para todos ainda não é 

uma realidade. Os programas ou organizações são lançados, mas, muitas vezes, se mostram 

ineficientes quanto ao direito de educação de qualidade. E apesar do analfabetismo ser um 

problema que tem ligações com vários outros, alguns avanços sobre o ensino para o público 

adulto e jovem foi alcançado e Paulo Freire muito colaborou com suas teorias e práticas. Isso 

se comprova nos apontamentos a seguir referendados. 

                                                           
 
 
 
214

  Ver site do MEC com os valores da bolsa-benefício: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19002&Itemid=817 
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2.1 Ensino para Jovens e Adultos: alguns apontamentos 

Os estudos de Gomes (2010) apresentam que a maioria dos analfabetos são 

trabalhadores informais, lavradores, empregados domésticos, desempregados, com contextos 

socioeconômicos que desfavorecem a permanência na escola ou a procura pelo ensino. Mas, 

apesar das adversidades, alguns desses indivíduos acabam procurando o sistema escolar. 

Quanto a isso, os principais motivos apontados por Strelow (2010), que os levam a procurar 

ou retornar a escola são as exigências econômicas, tecnológicas, a satisfação pessoal, a 

sensação de capacidade e dignidade que traz alta estima e sensação de vencer as barreiras da 

exclusão. Entendemos, portanto, que as condições de vida interferem diretamente no processo 

educativo. Por isso, defendemos neste trabalho a valorização do cabedal cultural, para a 

construção  dos saberes escolares.  

A educação de jovens e adultos é tida como uma modalidade de ensino, oferecendo 

educação até o nível médio aos que não tiveram oportunidade de se escolarizar na idade 

escolar
215

. No entanto, apesar dos conhecimentos desenvolvidos sobre a valorização da pessoa 

e saber do aluno no processo do ensino e aprendizagem, o Brasil ainda é o 8º na posição de 

números de adultos analfabetos (UNESCO, 2014). Além da quantidade de analfabetos, o 

sistema de ensino brasileiro tem o grave problema relacionado à qualidade do ensino ofertado.  

Dessa forma, o 11º Relatório de Monitoramento Global de Educação Para Todos 2013/4 

aponta  que, para resolver da falta aprendizagem dentro do sistema escolar, a figura do 

professor é importante na superação da crise de aprendizagem. Pois acredita que  ―professores 

qualificados, motivados e apaixonados pelo que fazem, que consigam identificar e apoiar os 

alunos com dificuldades, e que sejam respaldados por sistemas educacionais bem 

administrados‖. (UNESCO, 2014, p. 30) 

Essas características sobre o professor apontadas acima, consideramos pertinentes, 

mas também achamos necessárias a consciência e a reflexão sobre as condições políticas, 

econômicas e sociais envolvidas nas condições de vida do aluno e da sociedade. E é por isso 

que nos respaldamos em Paulo Freire para elucidar fragmentos do que se é discutido sobre a 

prática docente-crítica.  
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  Até 14 anos no ensino fundamental , com EJA ao público acima de 15 anos e 17 no ensino médio, 

oferecendo ensino na modalidade EJA ao público com 18 anos acima. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 716 

[...] ensinar não esgota no ―tratamento‖ do objeto ou do conteúdo, 

superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que 

aprender  criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a 

presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, 

rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. (FREIRE, 2004,  p. 26). 

 

 Paulo Freire não fala apenas aos anseios de professores de níveis específicos de 

alfabetização, suas reflexões extrapolam até mesmo o espaço escolar, pois insere 

comportamentos, valores e reflexões que precisam ser constantemente testemunhados e 

vividos.  

[...] a pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá 

dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o 

mundo da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a 

transformação; o segundo, em que transformada a realidade opressora, esta 

pedagogia deixa de ser a pedagogia dos homens em processo de permanente 

libertação. (FREIRE, 1987, p. 23) 

 

Freire entende que a realidade social e objetiva não existe por acaso, mas são produtos 

da ação do homem, no entanto a transformação dessa realidade opressora cabe também aos 

homens transformá-las. (FREIRE, 1987). Essa transformação da condição da realidade é 

através de um ensino crítico, de valorização do saber e experiências do aluno, intermediados 

pelo diálogo que favorece o aprendizado dos conteúdos escolares, a reflexão sobre a 

realidade, a opressão e as causas. Observe a profundidade desse ‗diálogo‘ falado por Freire: 

Que o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do 

pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto na 

intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar para 

estes nem a estes impostos. Daí que não deve ser um pensar no isolamento, 

na torre de marfim, mas na e pela comunicação, em torno, repitamos de uma 

realidade. (FREIRE, 1987, p. 37) 

 

Nessa concepção, o professor dialoga com o aluno, construindo em conjunto os mecanismos 

que favorecem a aprendizagem. 

Daí que, para essa concepção como prática de liberdade, a sua dialogicidade 

comece, não quando o educador-educando se encontram com os educando-

educadores em uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se 

pergunta em torno do que vai dialogar com este. Esta inquietação em torno 

do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo programático 

da educação. (FREIRE, 1987, p. 47) 

 

O diálogo nessa proposta não é uma atividade sem planejamento e estagnada sem um 

objetivo. É, antes disso, dinâmico cuja ação, além de resgatar a humanização, favorece a 

aprendizagem dos saberes culturais e escolares que não devem ser negligenciados. Não é uma 

ação que fica apenas no senso comum, mascarando o direito a educação de qualidade.  
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Sabemos que muitas lacunas ainda existem, entretanto, para ofertar uma educação de 

qualidade, ainda que, no cotidiano e nas produções do campo científico, acentuam-se as 

dificuldades, é patente para superá-las recorrer ao que Paulo Freire expôs em suas obras, 

exemplos e reflexões. Tudo isso, nos ajudará a trilhar os caminhos para uma educação 

libertadora que, por meio de nossas próprias escolhas, podemos ajudar a construir. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram apresentadas frações históricas sobre o ensino ofertado aos  

analfabetos ou há alunos excluídos do sistema escolar em idade regular. Vale ressaltar que  

procuramos desmistificar o acesso aos programas e organização de ensino ao público jovem e 

adulto. E a partir dos estudos sobre as concepções freiriana, com uma pedagogia que valoriza 

a experiências e saberes de vida dos alunos, discutindo e compreendendo a opressão, as 

causas,a necessidade participar ativamente dos direitos conquistados e na luta para conquistar 

outros, emergidos no processo de libertação do oprimido e opressor, acreditamos que isto 

contribui para a formação do educador humano-crítico, que trabalha para transformar a 

situação de opressão.  A esse educador, é necessário formação competente e adequada, com 

condições de trabalho e salariais justas, e não simplesmente um auxílio de bolsas-benefícios 

e/ou voluntariados. O educador precisa, ainda, sempre estar em busca de aprender e se 

relacionar humano e críticamente com os alunos de forma a envolver os conteúdos da 

realidade, não ficando apenas no senso comum que mascara o direito a educação de 

qualidade. 

 

REFERÊNCIAS 

ALFASOL – Alfabetização Solidária. Trajetória 15 anos. Assessoria de 

Comunicação/AlfaSol, 2012. Disponível em: 

http://alfasol.org.br/site/_shared/files/alf_publicacoes/anx/20130227114006_Trajetoria_final

web.pdf . Acesso: 31 de jul. 2014. 

BRASIL, Ministério da Educação. Programa Brasil Alfabetizado: saiba mais. [entre 2013 e 

2014] disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19002&Itemid=8

17. Acesso em 01 de agos. 2014. 

______. Ministério da Educação. Alunas e alunos da Eja: trabalhando com a educação de 

jovens e adultos. Coordenação: Vera Barreto. Brasília, 2006. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno1.pdf. Acesso: 12 de maio de 2014. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19002&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19002&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno1.pdf


 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 718 

CASIMIRO, Ana Palmira Bittencourt Santos. Igreja, Educação e Escravidão no Brasil 

Colonial. 28/1/2009. In: Politeia: História e Sociologia, Vitória da Conquista, v. 7, n. 1, p. 85-

102, 2007. 2009. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 30ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.  

______. Pedagogia do oprimido. 17ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

GOMES, Albiane Oliveira. Programa Brasil Alfabetizado: avaliação do processo de 

implementação desenvolvido pelo município de São Luíz – MA. 2010. 131f. 

(DISSERTAÇÃO) Programa de Pósgraduação em Políticas Publicas. Universidade Federal 

do maranhão, São Luis, 2010. Disponível 

http://www.pgpp.ufma.br/busca/download.php?id=134em: acesso 30 de jul 2014.  

LINHARES, Luciano Lempek. Paulo Freire: por uma educação libertadora e humanista. 

Anais educere. 2008. Disponível em: 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/729_522.pdf. acesso em 21 de 

jun de 2014. 

LOBATO, Monteiro. Velha Praga. Jornal O Estado de São Paulo. 1914. Disponível em 

http://queimadas.cptec.inpe.br/~rqueimadas/material3os/mlobato.htm. Acesso em: 23 de 

jul.2014. 

NÉSPOLI, José Henrique Singolano. Paulo Freire e Educação Popular no Brasil 

contemporâneo:  Programa MOVA-SP (1989-1992). Revista de educação popular. 

Uberlândia,v. 12, n. 1, p. 31-40, jan./jun. 2013.  Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop/article/view/20327/12509. 

NOVAIS, Lucimar de Freitas. Educação profissional: uma análise sobre a evasão e a 

permanência no curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio no Intituto 

Federal de Rondônia – Câmpus Colorado do Oeste. 2014. 139 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação Agrícola). Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica, RJ. 2014 

PATTO, Maria Helena Souza. "Escolas cheias, cadeias vazias" nota sobre as raízes 

ideológicas do pensamento educacional brasileiro. Estud. av., São Paulo ,  v. 21, n. 

61, dez. 2007. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142007000300016&lng= 

pt&nrm=iso>. Acesso em  01  fev.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

40142007000300016. 

______. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. Escola de 

Psicologia. Queiroz editora. São Paulo, 1990.  

PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. Filosofia e História da Educação. 12ª Ed. São Paulo: 

Ática, 1995.  

SAVIANI, Dermeval. O legado educacional do regime militar. Cad. CEDES, Campinas, v. 

28, n. 76, dez. 2008. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

32622008000300002&script= sci_arttext. Acesso em: 22 de jan. 2014. 

http://www.pgpp.ufma.br/busca/download.php?id=134
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/729_522.pdf
http://queimadas.cptec.inpe.br/~rqueimadas/material3os/mlobato.htm
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142007000300016
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142007000300016
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32622008000300002&script=%20sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32622008000300002&script=%20sci_arttext


 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 719 

STRELHOW, Thyeles Borcarte. Breve História sobre a educação de jovens e adultos no 

Brasil. Revista HistedBR. nº 38 p. 49-59. Campinas, jun, 2010. 

UNESCO -  Organização das nações unidas para a educação, a ciência e a cultura. Relatório 

de monitoramento global de educação para todos. Ensinar e aprender - alcançar a qualidade 

para todos. Relatório conciso. Edições Unesco. Paris. 2014. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654por.pdf. Acesso em 20 de julho de 

2014. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654por.pdf


 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 720 
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Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de ensino aprendizagem na 

Educação de Jovens e Adulto diante da proposta de inclusão, no sistema de ensino do 

Estado de Mato Grosso, com a inserção do adolescente na sala de aula da EJA. Tendo 

em vista que, com a vinda deste público, notou-se a necessidade de introduzir novas 

práticas pedagógicas que se adequem a realidade dos mesmos. E ao mesmo tempo, 

atender as expectativas dos jovens e adultos nesta diversidade de valores na complexa 

demanda destes alunos, a qual o ensino da EJA na oferta CEJA se insere. Como aporte 

teórico usaremos SANTOS (2013), FREIRE (1996), entre outros, como indicadores no 

direcionamento das possíveis soluções dos conflitos de ideias existentes no convívio 

entre adolescentes, jovens e adultos. 
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Pensar a Educação de Jovem e Adulto é refletir sobre o trabalhar com a 

diversidade, a qual o educador deve ter como princípio, ideias que farão com que o 

processo de ensino-aprendizagem deva suprir sentimentos de liberdade e ao mesmo 

tempo autonomia do sujeito, enquanto cidadão na sociedade. Pois é com este sujeito que 

chega ao chão da escola cheio de sonhos, angústias, sofrimentos e expectativas que o 

professor voltará o seu olhar de forma a desenvolver sua prática pedagógica, ensinando 

e ao mesmo tempo aprendendo, uma vez que o aluno traz consigo toda uma carga de 

conhecimento de mundo e este deve ser atrelado ao conhecimento científico de maneira 

harmoniosa, como argumenta Paulo Freire (2008), ―(...). Se não posso, de um lado, 

estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro negar a quem sonha o direito de 

sonhar.‖ (FREIRE, 1996, p.144). Nesse contexto, cabe ao professor desenvolver o papel 

de educador com respeito às diferentes formas de ensinar e aprender a aprender 

respeitando cada ser em sua individualidade. 

Desta forma, é que no artigo 205 da constituição brasileira de 1988 e seguintes, 

trata do capitulo da Educação, onde afirma que a educação é de responsabilidade do 

estado e da família e que deve ser garantido o acesso e permanência do aluno a escola. 

Com a aprovação da LDB 9394/96, os estados e municípios puderam organizar os seus 

sistemas de ensino. A educação para o jovem e adulto também se fortaleceu e com 

aprovação da resolução 01/2000 CNE, estabelece como modalidade de ensino a 

Educação de Jovens e Adulto- EJA, para todo o território nacional. No mesmo ano, o 

Estado de Mato Grosso aprova a resolução 180/2000 CEE/CEB que organiza esta 

modalidade no estado, estabelecendo forma de ingresso, terminalidade e aproveitamento 

de aprendizagem. O estudante com 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o 

Ensino Médio. Paralelamente, o sistema de Ensino de Mato grosso está organizado para 

o Ensino fundamental. O Ciclo de Formação Humana que compreende em três ciclos 

com total de nove fases, iniciando aos seis anos e finalizando aos 14.  

A Educação de jovens e adultos tem como principio três grandes funções: 

Reparadora com o intuito de reparação da realidade, reconhecendo e restaurando o 

direito que foi negado a estes indivíduos, ao acesso a escola de qualidade, em se 

tratando de educação em especial para negros e índios. Equalizadora a que visa uma 

educação voltada aos trabalhadores e outros segmentos sociais que de uma forma, ou de 

outra, tiveram que interromper os estudos. E com a equalização, todos terão acesso ao 

processo de educação e serão inseridos na sociedade, no trabalho como sujeitos ativos e 

participativos no meio em que vivem.  Qualificadora é o que almeja a EJA, que todos 
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atualizem o conhecimento e que este se desenvolva para a prática permanente da 

educação, visando o interacionismo social em que a igualdade e a diversidade seja 

respeitada. E para atender estas funções e dar oportunidade de todos terminarem seus 

estudos, é que a partir de 2008, com fortalecimento dos Fórum de EJA, o estado de 

Mato Grosso   através do decreto nº 1.123 de 28 de janeiro de 2008, institui os centros 

de Educação de Jovens e Adulto com diferentes formas de oferta de ensino, 

compreendendo a educação.  A partir daí, uma concepção humanista reconhecendo os 

sujeitos como ser ativo e participativo na construção do conhecimento, que segundo  

Paulo Freire (1996), a educação é um instrumento libertador e conscientizador do ser 

humano em sua plenitude, porque ―como experiência especificamente humana, a 

educação é uma forma de intervenção no mundo.‖ (FREIRE, 1996, p.98), desde que não 

seja qualquer tipo de educação, mas uma educação baseada no diálogo e na críticidade. 

Nesse sentido, os CEJAS, então, se tornaram o espaço de inclusão à diversidade. 

 O CEJA Antonio Casagrande é um Centro de Educação de Jovens e Adulto que 

atende a um público diverso, entre eles adolescentes remanescentes do sistema de 

enturmação, jovens, mães, trabalhadores, estudantes com necessidades especiais, 

adultos e idosos. Desta forma, nota-se que diante da adversidade do público que o 

Centro recebe, principalmente os jovens adolescentes oriundos da defasagem de idade, 

os chamados alunos de enturmação é que se vê a necessidade de repensar as práticas 

pedagógicas de forma a atender todo um grupo, sem que nenhum se sinta excluído do 

processo de Educação. Como infere Santos (2013). 

A EJA é uma modalidade direcionada a atender em sua maioria 

estudantes  oriundos dos segmentos mais pobres da população, e com 

uma trajetória educacional marcada pelas desigualdades sociais e 

educativas, tem também a função de atender, num mesmo espaço 

escolar, demandas geracionais: adultos que por motivos diversos não 

concluíram seus estudos e jovens que, por conta de um percurso 

escolar de insucesso, são excluídos do processo escolar.(SANTOS, 

2013,p.22). 

 

 Então, como lidar com este público tão diverso? Como associar práticas 

pedagógicas frente aos diferentes contextos? Como inserir os jovens adolescentes que 

cada vez mais buscam esta modalidade de ensino como alternativa para conclusão dos 

estudos? Diante destes questionamentos é que se vê a necessidade de mudanças nas 

práticas pedagógicas. Como nós educadores nos posicionamos frente a esses desafios? 

 Santos (2013), ressalta que o homem a partir da tomada de consciência 

transcende a realidade e nesse contexto evidenciando o pensamento freiriano, cabe ao 
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professor ter a consciência de seu papel diante dos desafios aos quais estão submetidos. 

Assim o educador deve assumir a sua posição de forma que o ensino-aprendizado seja 

uma prática libertadora, que o aluno possa compreender o seu papel na sociedade, 

sabendo quais são seus diretos e deveres, respeitando o outro em sua individualidade. 

 Desta forma, reconhecer a interdependência de cada sujeito em sua realidade nos 

diversos elementos que compõem os saberes, requer uma ruptura com o autoritarismo 

por parte do educador, pois ele é o sujeito responsável de sua prática docente e esta não 

pode ser neutra diante da realidade de cada aluno. 

 Mas, que práticas educativas o professor deve desenvolver diante de um público 

adolescente, que chega à sala de aula de jovem e adulto: como mães, avós, 

trabalhadores que precisam recuperar um tempo perdido, que fazem do ensino-

aprendizado algo sério em suas vidas, que precisa ser apreendido com respeito e 

dedicação. E ao ver o adolescente, que possui uma forma diferente de ver o mundo com 

sua rapidez, sendo capaz de conversar, ouvir música e em muitas das vezes questionar o 

professor sobre o que está sendo trabalhado em sala. Isto de certo modo, incomoda o 

público jovem e adulto, pois para eles, não é normal e chega a ser considerado falta de 

respeito para com eles, bem como para com o professor, chamam esses alunos de 

bagunceiros, que não sabem aproveitar o tempo. Nesse sentido, tem-se a complexidade 

do que é trabalhar com este público tão diverso. Se de um lado vê-se o aluno que traz 

consigo anos de experiências vividas e querem recuperar ou reaver o que não teve 

oportunidade na idade ideal, por outro tem o aluno que já visitou várias escolas, que se 

acham fracassados, marginalizados e que talvez por isso, tenha perdido o interesse em 

estudar achando se incapaz. 

Eis, aí o papel do professor mediador que por sua vez terá que desenvolver 

metodologias de ensino capazes de atender e ao mesmo tempo surtirem resultados 

positivos no processo de ensino-aprendizado. Para tanto, é que o CEJA Antonio 

Casagrande desenvolve metodologia visando o melhor para o aluno no processo de 

ensino-aprendizado. São práticas voltadas para a realidade do aluno, observando o 

conhecimento de mundo, procurando definir problemas e hipóteses para a solução 

desses problemas e aplicação à realidade de cada sujeito da EJA. Tudo isso se dá por 

intermédio da dialogicidade, pois esta proporciona tanto ao professor, quanto ao aluno o 

ensejo de serem pessoas participantes e ao mesmo tempo mentores de seus 

conhecimentos, o que permite a compreensão crítica da realidade, ponderando em suas 

ações em prol do bem comum. 
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Segundo Paulo Freire (1998), se o professor considerar superior e que o 

ignorante será sempre o outro e não ele, não existirá diálogo. Se o professor não souber 

ouvir, se não houver humildade não poderá aproximar do outro, com isso, o processo de 

ensino aprendizagem não surtirá efeito, pois na educação o processo se dá de ―A‖ com 

―B‖, mediatizados pelo mundo. 

Esquecem-se de que o seu objetivo fundamental é lutar com o povo 

pela recuperação da humanidade roubada e não conquistar o povo. 

Este verbo não deve caber à sua linguagem, mas na do dominador. Ao 

revolucionário cabe libertar-se com o povo, não conquistá-lo. 

(FREIRE,1998, p.85). 

 

Nesse sentido, o papel do educador é o de dialogar com seus educandos, 

conhecendo sua realidade e experiências de vida, o que almejam enquanto estudantes, 

no segmento da EJA. É preciso que haja sintonia entre as partes. Isto quer dizer que o 

professor da EJA, principalmente o que atua no CEJA, requer princípios e saberes 

científicos e ao mesmo tempo pedagógicos, sendo sensível para desenvolver com 

criatividades suas práticas pedagógicas de forma a enfrentar as várias situações 

conflituosas que surgem em seu cotidiano na sala de aula. Contudo, este não é um 

processo fácil, pois trata-se de um ambiente democrático em que todos têm o direito de 

argumentar com perspectivas diferentes. Nesse contexto, o professor não pode agir na 

verticalidade, os conteúdos, a metodologia devem ser adequadas conforme a realidade 

de cada sujeito, seja ele jovem, adulto ou adolescente, pois todos têm o direito a 

educação e que esta seja de qualidade, não importando a diversidade de publico que se 

têm em sala de aula, uma vez que neste ambiente, têm alunos que estão ali para 

aprender ler, para ler a bíblia, outros porque precisam do certificado de conclusão para 

ter um salário melhor, outros querem chegar a faculdade, enfim são valores e culturas 

diversas que devem ser consideradas nesse processo da EJA. 

Ante a esta constatação, cabe ao professor avaliar-se constantemente frente a sua 

prática pedagógica, rever a metodologia para proporcionar a cada educando o prazer de 

estudar, ler, escrever, interpretar o mundo, reconhecendo como sujeito capaz de 

relacionar-se com o outro, sabendo posicionar de forma crítica em defesa de seu ideal 

de vida. 

Portanto, entende-se que para o bom desempenho do aluno da EJA, a prática de 

ensino não pode ser concebida como uma experiência que transmite frieza nos 

sentimentos e sonhos, não importa quem seja o aluno se adolescente, jovem ou adulto, 

a todos se deve o respeito, e a compreensão para o bom desempenho da prática 
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educativa, como experiência que sugere a necessária disciplina para o desenvolvimento 

intelectual de cada sujeito, frente às informações tecnológicas as quais todos estão 

inseridos. E isto não se pode negar, as atividades pedagógicas precisam ser repensadas, 

de forma a atender a todos, sem, contudo deixar de valorizar o humano, não se pode 

desvalorizar um em detrimento do outro, é preciso que haja equilíbrio em todo o 

processo de educação e que todos possam ter liberdade e que esta seja transformada 

em consciência libertadora do próprio ser, como infere Paulo Freire: 

A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em 

data mercada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem 

de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. 

(FREIRE, 1996, p. 107). 

 

 E por respeitar o educando da EJA, é que o CEJA Antonio Casagrande procura 

trabalhar a realidade, bem como a individualidade de cada sujeito participante neste 

processo de inclusão na educação, pois todos fazem parte da inclusão, não se pode 

negar isto diante da modalidade de ensino ofertada pelo Cento de Educação de Jovens 

e Adultos Antonio Casagrande. Todos são merecedores e devem ser reconhecidos 

numa perspectiva de vida melhor, como transformadores do seu meio. 
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Resumo  

O presente trabalho propõe-se a discutir paradigmas de ensino da leitura literária na educação 

de jovens e adultos tomando como ponto basal a necessidade urgente de mudanças 

metodológicas que considerem uma abordagem da leitura literária enquanto prática 

empreendedora, desvinculada da ideologia salvacionista e utilitária a ela agregada. É dever da 

escola, instituição basilar, agenciadora da democratização do saber pelo acesso aos bens 

culturais, promover leituras que ampliem este exercício visando à apreensão do que está em 

jogo no ato de ler, como o desvendamento dos códigos narrativos empregados nos textos e 

ativação dos valores erigidos a partir dos tentames sociais dos leitores em questão. A 

educação literária de jovens e adultos alvitrada pela escola precisa ser reavaliada, para que 

esses alunos-leitores achem motivos concretos para estudar a literatura como acontecimento 

artístico conectado às mudanças históricas, sociais e culturais. A escola ainda parece enfatizar 

uma "educação pela literatura", quando o texto torna-se espaço intermediário para atividades 

outras que não consideram a pluralidade da obra literária. É urgente uma revisão nas 

metodologias de prática de leitura para esse público leitor, em especial, constituindo-se como 

necessidade primeira que se repense, reavalie, reveja e renove tais abordagens, pois, para que 

a leitura literária realmente se efetive no contexto escolar, é necessário mudar o foco do 

ensino. A permanência dessas metodologias e do enfoque conteudístico, desvinculado da 

realidade, continuará formando sujeitos acríticos, não reflexivos e sem capacidade para 

intervirem na realidade. Por isso, é preciso pensarmos a educação de jovens e adultos como 

espaço para interlocução e formação de cidadãos capazes de empreender transformações, 

considerando a prática efetiva da leitura como mola propulsora de tal espectro. 
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INTRODUÇÃO 
 

“Chegamos ao ponto em que temos de educar as pessoas naquilo que ninguém sabia ontem e 

prepará-las para aquilo que ninguém sabe ainda, mas que alguns terão que saber 

amanhã”.Margaret Nead, 1968 

 

Falar de educação, leitura e empreendedorismo não é uma tarefa fácil, já que tocamos 

no cerne que deveria mover a ação pedagógica que é a de formar cidadãos cada vez mais 

críticos e ativos para transformarem a sociedade em que vivem. Por isso, nesse trabalho 

proponho-me a discutir esses três paradigmas tomando como ponto basal a necessidade 

urgente de mudanças metodológicas no ensino da leitura literária na Educação de jovens e 

adultos, para que assim tal prática possa alçar o seu objetivo primordial que perpassa a ideia 

de que a educação deve formar indivíduos empreendedores. 

Minha prática como professora de Língua Portuguesa, possibilita-me, a todo tempo, 

não apenas o contato com a prática da leitura, mas também com reflexões motivadoras, que 

despertam sempre em mim a vontade de buscar mais conhecimento, para contribuir, em partes 

e de alguma maneira, com a melhoria da educação. Confiante de que, enquanto estudiosa da 

língua e professora de língua materna, posso me dedicar ao estudo da leitura como prática 

empreendedora, é que escolhi o tema, na certeza de que a leitura precisa ser vista pelos 

educadores sob um outro prisma, um saber que precisa ser trabalhado por todas as áreas de 

conhecimento e que precisa ser repensado. 

O educador tem participação direta na luta pela permanência do aluno na Educação de 

jovens e adultos, e isto só será possibilitado se houver a preocupação frequente com a 

qualidade do ensino e como professora de Língua Portuguesa, considero ter responsabilidade 

ímpar no desenvolvimento da leitura e do letramento dos alunos que tardiamente chegam ou 

retornam à escola, daí a preocupação com uma prática de leitura que forme cidadãos 

empreendedores. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO TEÓRICA 

 

Refletir sobre as práticas pedagógicas dos docentes no dia-a-dia do espaço escolar nos 

leva, essencialmente, a pensarmos e elucubrarmos a discussão dos quatro pilares da Educação 

para o Século XXI, definidos pela UNESCO em 1998. Presentemente, junto à LDB, eles 
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compõem as alicerces da educação brasileira visando o desenvolvimento das capacidades, 

competências e habilidades dos jovens brasileiros: aprender a ser (competências e habilidades 

pessoais), aprender a conviver (competências e habilidades relacionais), aprender a conhecer 

(competências e habilidades cognitivas) e aprender a fazer (competências e habilidades 

produtivas). Tais pilares colaboram com a edificação de trajetos formativos inovadores e 

colaboram para a concepção de novas metodologias para a formação integral. Além disso, 

novas estratégias sociais têm se mostrado eficazes em auxiliar na aplicação das diretrizes 

basilares de ensino básico e dos pilares da educação. 

Nesse cenário, a educação empreendedora surge designada a capacitar o discente com 

níveis crescentes de liberdade para realizar suas escolhas e a cooperar para o fortalecimento 

de seu plano de vida, sagrando como ponto central a preparação do ser humano para 

ativamente participar da edificação do desenvolvimento social. Ademais, procura desenvolver 

habilidades e competências que cooperem para o fortalecimento da autonomia, do projeto de 

vida e do livre-arbítrio em decidir sobre o próprio destino. 

Apesar de a concepção originária do termo empreendedorismo ser da área econômica, 

a concepção da educação empreendedora é a mais hodierna conquista da área. Afora ser 

considerada uma saída para o desenvolvimento em diferentes espectros: social, econômico e 

comunitário, a educação empreendedora procura acordar os valores empreendedores nos 

educandos como maneira de promover o desenvolvimento e diminuir a exclusão social e é, 

quiçá, uma das mais expressivas conquistas desse campo, centrando-se na preparação do 

educando para participar de modo ativo da construção do desenvolvimento social. 

Assim, é essencial investir em uma educação que vise estimular a participação, a 

cooperação, a criatividade e a inovação. Pois isso, contribuirá para a construção de uma 

sociedade mais preparada para demudar desafios em soluções. Isso envolve o 

desenvolvimento de habilidades e competências que colaboram para o fortalecimento da 

autonomia, do projeto de vida e da liberdade de decidir sobre o próprio destino. 

Todas as habilidades dos empreendedores podem ser aprendidas, apreendidas e 

aprimoradas. As pessoas nascem empreendedoras, porém a ausência de um ambiente 

estimulador para a criatividade e autonomia, garantidor de um processo democrático de 

saberes, estimulador para a colaboração e a participação, faz com que tais competências não 

se desenvolvam em todas as pessoas. Esse se constitui como destino para muitos jovens que 

perdem as rédeas de sua vida, por não alcançarem espaços que promovam seus sonhos e 

fortaleçam suas habilidades (Dolabela, 2003). 
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Fernando Dolabela (2003) aponta que o caminhar inicial para esse aprendizado, o ser 

empreendedor, é aceitar desmitificar os mitos que abarcam o entendimento do significado do 

empreendedorismo.  

  Maria Auxiliadora Cavazotti (1994), ao tratar da sociologia da educação adverte que a 

universalização da educação e o expansivo processo de individualização, gerenciado desde o 

século XVIII, que aquilata o desenvolvimento da personalidade do indivíduo em detrimento 

da experiência do grupo e da coletividade, põem, para a instituição escolar e para os 

educadores, várias provocações no exercício de sua função maior que é formar cidadãos 

conscientes de seu papel na sociedade. As mudanças econômicas e sociais resultam 

diretamente na maneira como a escola atua. 

A juventude surge nessa conjuntura procurando uma acepção de novos referenciais de 

conduta e de identidade na esfera social. Mesmo que aparentemente eles não se mostrem 

decididos a transformar a sociedade, mas apenas em edificar e tornar manifesta sua identidade 

distinta, os jovens marcam sua posição. Eles não desejam ser vistos como ―o futuro do paìs‖, 

mas almejam serem aceitos no presente, almejam poder investir em si mesmos. 

Se considerarmos a escola como a espinha dorsal da educação formal e o fato de que o 

Brasil tem passado por expressivas transformações sociais que tem alcançado a escola, é 

relevante a adoção de novas táticas de aprendizagem que auxiliem a resolver tais impasses em 

sala de aula, por isso ao agregar o conteúdo curricular à educação empreendedora, o exercício 

do aprendizado ganha um novo significado. 

Nesse cenário, o ato de ler surge como fator primordial para a formação de cidadãos 

mais críticos, ativos, empreendedores e capazes de transformar a sociedade em que vivem, 

pois a leitura abre os olhos e a consciência para a realidade circundante, permitindo ao 

individuo romper com a visão comezinha e ampliá-la para além dos horizontes, concepção 

que permeia o ato de ler enquanto prática social capaz de promover a participação juvenil na 

sociedade, artefato eficaz da sociedade democrática, que, de maneira abarcante e flexível, 

considera e soleniza a diversidade das múltiplas realidades juvenis. A leitura é instrumento 

para a participação que é a chave para o desenvolvimento local, comunitário e social, 

arquitetada como uma ingerência com uma clara intencionalidade para a transformação social. 

Educar para a participação e o protagonismo visa desenvolver a autonomia e esta concepção 

de que a leitura abre o olhar do jovem e o incentiva a participar das decisões de sua 

comunidade, despertando, então, a confiabilidade no jovem e adulto no seu desempenho como 

agente de transformação social visando apoiá-lo na materialização de suas ideias. 
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Não rejeitamos a relevância que o ato de decodificar a palavra escrita tem no processo 

de leitura, no entanto não relevamos que ele se atenha apenas ao condicionamento de 

decodificar. Paulo Freire já em A importância do ato de ler afirmava que a leitura do mundo 

antecede a leitura da palavra, ou seja, na perspectiva freireana, a leitura da palavra ajuda a 

entender melhor o mundo – as realidades, as práticas e ―narrativas cotidianas‖ que nele 

ocorrem. 

Portanto, o conceito de leitura permeia as esferas social, política, relacional e humana 

de estabelecer sentidos ao que é lido. Ato social, pois é histórico, sua abrangência muda e 

passa por mutações ao longo da história. Político, porquanto constrói ou desconstrói opiniões. 

Por fim, ato relacional e humano já que alude em uma ―troca‖ humana, ou melhor, em um 

diálogo entre alguém que escreve/fala e alguém que interagindo com esse outro, também 

sujeito, analisa criticamente, avalia e interfere no escrito/falado. Portanto, a analogia da leitura 

jamais é inerte, ela é interativa, sua grandeza humana e relacional define a própria prática. A 

contextura do ato de ler, no entanto, abarca um intricado de relações em que leitor/a e 

escritor/a são sujeitos. O ato de ler ―empodera‖ conferindo a quem acessa as possibilidades de 

ter um poder e uma autonomia frente a mundo-texto, onde muitas das relações sociais se 

baseiam em códigos linguísticos escritos.  

Há, contudo, uma importante diferença entre saber ler e a prática efetiva da leitura. Se 

a habilidade de leitura é uma necessidade pragmática e permite a realização inclusive de 

atividades básicas, como deslocar-se de um ponto a outro, fazer compras e realizar tarefas 

cotidianas, entre outras ações, a prática da leitura é importante instrumento para o exercício da 

cidadania e para a participação social. 

Ângela Kleiman, ao tratar dos processos de construção de sentidos para o texto, afirma 

que a atividade de leitura não corresponde a uma simples decodificação de símbolos, mas 

significa, de fato, interpretar e compreender o que se lê, a leitura precisa permitir ao leitor 

apreender o sentido do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de palavras 

sem a compreensão semântica das mesmas. Conforme se lê: 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização 

de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o 

conhecimento adquirido ao longo de sua via. É mediante a interação de 

diversos níveis de conhecimento, como conhecimento linguístico, o textual, 

o de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto. (KLEIMAN, 

2005, p.13) 
 

A noção de leitura deve parametrizar teoricamente conjunturas conceituais importantes 

para o desenvolvimento de atividades que ampliem as vivências didático-pedagógicas em sala 
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de aula. Daí a necessidade de considerá-la como dialógica, pois permite um deslocamento de 

significações do texto ao contexto. Assim se posiciona Orlandi, (1988/1989, p. 20) ao se 

referir à leitura, afirma que ela é o movimento crítico da constituição do texto, pois é o 

momento privilegiado do processo da interação verbal: aquele em que os interlocutores, ao se 

identificarem como interlocutores, desencadeiam o processo de significação. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente trabalho surgiu de indagações pessoais sobre a prática de leitura na EJA – 

Ensino Médio, uma vez que sempre deparava-me com materiais ou metodologias que 

desconsideravam o conhecimento de mundo ou aportavam-se em concepções mecanicistas do 

trabalho de leitura, o que muitas vezes incorria em atividades que não trabalhavam o ato 

crítico da leitura, mas a mera cópia e reprodução de informações. 

Diante disso, busquei aprofundar estudos acerca das concepções de leitura e repensar 

metodologias desenvolvidas na EJA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme apontamos até aqui em relação a importância da leitura para o desenvolvimento 

intelectual e cultural das mais variadas esferas sociais, quiçá, de toda a sociedade, a pedagogia 

deve também voltar seu olhar para as práticas e concepções de leitura que auxiliam na 

apreensão de uma visão de mundo ampla, crítica e reflexiva, observando sempre a estreita 

relação entre escola, enquanto instituição de ensino e a leitura, enquanto ato social. Assim, os 

debates pedagógicos poderão apresentar e delimitar principais dificuldades e possíveis 

intervenções para uma prática de leitura efetiva. 

Considerado como papel premente da escola, a possibilidade de ensinar a aprender a 

ler é algo evidenciado, pois surge no decorrer da história da instituição escolar sempre 

considerando a mesma tecnologia: o ato de ler consiste em colocar na memória, na repetição, 

uma combinação elementar da qual nos serviremos para transformar os signos escritos em 

sons ou vice-versa. Assim, o livro passou a ter um determinado poder nas políticas 

educacionais, apenas o acesso a ele poderia quebrar as amarras da ignorância acerca da 

realidade social, não levando em consideração que tanto a leitura quanto a escrita não são 

objetos de um procedimento espontâneo de aquisição, ou seja, o simples contato com o escrito 
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e a observação das leituras não são suficientes para apreendê-la, revelando-se como um ato 

neutro, natural, instrumental e não como práticas sociais instituídas. 

No entanto, a escola acabou por agregar para si essa visão mítica, inculcando a ideia 

de que a leitura, por si só, é capaz de levar indivíduos à ascensão social, o que na verdade 

nada mais é do que uma ideologia salvacionista a partir do aprendizado da leitura.  Tal 

concepção fundamenta que o ato de ler se constrói apenas pelo consumo de informações, 

desconsiderando todo o profícuo trabalho de reflexão diante do texto, papel que para ser bem 

desenvolvido exige do leitor todo um extensivo labor, que o faz coautor da obra lida, pois ao 

apropriar-se do ato de ler, pois ele reflete, intervém e dialoga com o texto lido a partir de suas 

representações de mundo, assim como considera àquelas que o texto delimita e as intenções 

comunicativas de seus produtores. 

Isto significa que para a leitura de um texto a performance do leitor é imperativa, não 

como um simples receptor ou decodificador da mensagem, mas a sua envoltura neste processo 

demanda um trabalho intelectual na sua relação como texto, na prática do ato de ler o leitor 

reativa seus alcances culturais anteriores e institui uma produção de sentido, remodelando sua 

orbe intelectual, pois o seu repertório é sucedido de reproduções, numa nova 

contextualização, com um outro sentido, graduando os pontos de vista sobre o mesmo 

espetáculo ou acontecimento, um processo de ruptura, portanto no mundo da cultura erudita. 

Dessa maneira a leitura que deve ser proposta pelos docentes na EJA é aquela que não 

propende exclusivamente a acatar o sistema vigente, aprender a ler e a escrever para ser útil 

ao mercado, mas que para além disso, através da aquisição deste saber sejam sujeitos 

pensantes, indaguem sobre a condição humana e lutem para a transformação do meio em que 

estão inseridos. 

A escola, conjuntamente com outras instâncias, como a família, os amigos e os meios 

de comunicação são responsáveis pelo desenvolvimento dos jovens e adultos, é ali que ocorre 

o singular meio formal de instrução, por isso o imperativo de se descobrir táticas de leitura 

que abarquem educadores e educandos com condições de leitura participativa e criativa, como 

a de enunciação e de antecipação, desvendamento dos temas, formulação de hipóteses, 

assimilação das marcas dos textos e identidades com outras obras afins, produções de textos 

que discutam os temas, junturas entre os tentames pedagógicos desenvolvidos na sala de aula 

com outras esferas de formação como a biblioteca, o teatro e o cinema.  

Pretende-se, portanto, que o educador avoque a posição de agente do processo de 

aquisição do saber, reconhecendo as práticas culturais e sociais dos alunos, lendo com eles, 
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intervindo no texto literário, promovendo um espaço de respeito e de liberdade de expressão 

para que participem das discussões sobre os textos, levando em consideração o tempo 

dedicado às aulas, a localização, o contexto histórico e as ideologias de época, ou seja, o 

professor atuando de forma responsável bem preparado teoricamente e na prática.  

Essas podem ser possibilidades de aprendizagem de leitura literária em que não só os 

alunos participam do processo, mas também os educadores envolvidos admitindo a prática da 

leitura como um ato político, do qual não podem se eximir.  

Vários estudos já foram feitos, com o objetivo de investigar as múltiplas relações que 

são estabelecidas acerca da leitura no âmbito da escola. Chartier e Hébrard (1995), 

argumentam sobre a existência de dois discursos permeadores acerca de tal temática: o da 

escola sobre a leitura e o da leitura sobre a escola. No entanto tas discursos parecem caminhar 

descompassadamente, pois é possível observar desencontros entre as práticas de leitura que 

circundam na escola e as discussões sobre leitura recorrentes fora do espaço escolar.  

  A prática da leitura literária deveria estar diretamente imbricada nas práticas escolares, já 

que, conforme cita Ivanda Maria Martins Silva, pois (2003, p.514-515) 

 

 a própria natureza interdisciplinar do ato de ler que envolve contribuições 

de diversas áreas. No caso da leitura literária, o ato de ler é influenciado 

por estratégias cognitivas, linguísticas, metalinguísticas, conhecimento do 

policódigo literário, noção de gênero literário, estilo de época no qual o 

texto está inserido, enfim, um conjunto de noções determinantes na 

interação do leitor com o texto; 

 o fato de a significação do texto literário ser construída a partir da 

participação efetiva do receptor, o que torna evidente as relações 

dinâmicas entre a literatura e o leitor;  

a teoria literária só existe em função da leitura e da literatura: esse é outro 

aspecto a ser considerado quando se trabalha o texto literário em sala de 

aula. A teoria literária deve estar presente na escola, subsidiando a prática 

do professor, no sentido de ampliar concepções críticas sobre o fazer 

literário e a recriação do texto pelo leitor, o que só ocorre no ato da 

leitura.  

 

Na escola, a prática da leitura objetiva o consumo célere de textos, muitas das vezes 

deslocados do contexto dos alunos, enquanto que a troca de experiências, as altercações sobre 

os textos, a valorização das leituras e interpretações dos alunos tornam-se atividades relegadas 

a segundo plano. O número de textos lidos é supervalorizado em detrimento da seleção 

qualitativa do material a ser trabalhado com os alunos.  

A leitura, não apenas no contexto escolar, mas principalmente aí, tem de ser pensada e 

vista não somente como processo cognitivo ou afetivo, porém primordialmente como ato 
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cultural que se constitui historicamente. Tal concepção de leitura como ação de 

posicionamento político diante do mundo precisa estar presente na prática de sala de aula. Os 

alunos deveriam ter a capacidade de ―experienciar‖ a leitura como uma ação cultural, em que 

aquele que lê tem papel diligente nas contexturas de significação do texto.  

Tanto a leitura quanto a literatura são vítimas de um processo de escolarização, 

marcado pelo artificialismo , o qual se apresenta sob a égide e atividades, exercícios escolares 

isolados, que não conseguem extrapolar o que está explícito, não estimulando a compreensão 

intratextual, o que faz com que o aluno  não perceba a leitura como ação cultural 

historicamente constituída, mas sim como um ato mecânico que visa a decodificação dos 

signos. Em sua maioria, os textos literários são tratados e abordados na escola por meio das 

fichas de interpretação, as quais desmotivam o aluno e incutem no educando a ideia de que 

fruir o texto literário é elaborar a ficha encomendada pelo professor com informações, tais 

como: título da obra, nome do autor, descrição das personagens principais e secundárias, além 

de outros detalhes superficiais que não avaliam, de fato, a compreensão do texto. 

A imposição da leitura, enquanto prática que visa o mero cumprimento de tarefas 

escolares, faz com que o ato de ler seja entendido pelos discentes como uma obrigatoriedade 

que limita e desprivilegia suas escolhas pessoais, ―essa concepção autoritária da leitura 

promove um apagamento da voz do aluno enquanto leitor e produtor de textos.‖(SILVA, 

2003, p.516) 

De acordo com Kleiman (1995, p.24): "é durante a interação que o leitor mais 

inexperiente compreende o texto: não é durante a leitura silenciosa, nem durante a leitura em 

voz alta, mas durante a conversa sobre aspectos relevantes do texto", e essa interação 

acontece, de fato, pela troca de experiências e histórias entre textos e leitores. Entretanto, a 

escola não estimula esse tipo de interação, e suas atividades, em sua maioria acabam 

desmotivando os alunos que acabam criando uma espécie de aversão à leitura, pois acham as 

tarefas que envolvem o ato de ler chatas, desestimuladoras e maçantes. 

Acerca da utilização do livro didático como peça fundamental no trabalho com a 

leitura, temos aí outra problemática, pois eles, em sua maioria, apresentam as atividades de 

compreensão e interpretação de modo restritivo, baseando-se em esquemas previamente 

estabelecidos, esquemas esses que acabam limitando a recepção aluno-leitor, pois a leitura do 

alunos e os sentidos por ele empreendido não é valorizado e nem oportunizado. 

Conforme Kleiman e Moraes (1999, p.66): ―o livro didático, quando usado como 

única fonte de conhecimento na sala de aula, favorece a apreensão fragmentada do material, a 
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memorização de fatos desconexos e valida a concepção de que há apenas uma leitura legítima 

para o texto.‖. Tal problemática perpassa não o material didático, mas a metodologia 

empregada em sala de aula, uma vez que já temos materiais que contemplam atividades 

variadas e que envolvem os diferentes gêneros textuais e práticas de análise textual, no 

entanto, vemos que muitas vezes essas atividades são descartadas em função de atividades 

que exploram apenas a leitura superficial do texto. Assim, o aluno-leitor não é excitado a 

fazer inferências, preencher as entrelinhas e recuperar as pistas textuais até alcançar um plano 

maior de criticidade no ato de ler, não conseguindo desenvolver uma compreensão mais 

ampla do texto literário, pois o papel ativo do receptor é desdenhado, sufocado pela leitura 

estabelecida pelos itinerários de interpretação dos livros didáticos. 

Tudo isso, a imposição de um percurso ledor pela escola, faz com que os alunos 

considerem verdadeiro o mito de que a leitura literária é algo complexo, difícil e restrito a um 

grupo, subestimando a capacidade interpretativa dos discentes. Além disso, a escola privilegia 

sempre a leitura de textos clássicos em detrimentos dos textos contemporâneos e 

experimentais, que muitas vezes chama mais a atenção dos alunos que os ditos canônicos. 

A leitura de textos produzidos contemporaneamente e a inserção de obras que 

oferecem uma organização pouco linear tornam-se práticas que ainda necessitam de 

valorização no ambiente da sala de aula. Não estamos questionando a relevância da leitura do 

acervo clássico, mas sim a maneira como esses textos estão sendo atribuídos para os discentes 

no ambiente escolar. Na realidade, a escola semelha não conseguir instrumentalizar, de 

maneira eficaz, o educando para a leitura dos cânone.  Sabe-se que os alunos têm acesso a 

scripts já finalizados de interpretação, além de fazerem as leituras de adaptações de clássicos 

que, na em sua maioria, corrompem a obra original. Assim, os problemas com a leitura 

tornam-se frequentes e grandes, pois os alunos não são preparados de modo adequado para os 

textos clássicos ou contemporâneos, principalmente se considerarmos os casos de textos que 

arremetem na desconstrução da linguagem, por meio de uma arranjo discursivo pouco linear.  

Silva (2003, p. 517) afirma que  

Ao desenvolver mais enfaticamente a leitura de obras ―clássicas‖, a escola 

não apresenta aos alunos a diversidade de textos produzidos 

contemporaneamente, os quais geralmente tentam subverter e criticar a 

produção literária já canonizada. Textos que rompem com as estratégias 

discursivas tradicionais e inauguram novos padrões tornam-se um desafio 

para os leitores acostumados à leitura de obras com estruturas convencionais.  

 

O docente deve realizar escolha de textos literários, levando em consideração os 

interesses e a capacidade interpretativa dos alunos. É necessário apresentar que qualquer obra 
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literária é constituída por meio do entrelaçamento de registros linguísticos e estéticos. 

Ademais, é relevante que o estudante tenha a livre-arbítrio de eleger seus próprios textos, 

partindo de suas experiências precedentes de leitura, no sentido de descobrir o prazer de ler. 

Isso é despertar no aluno o espírito empreendedor, pois ele será capaz de fazer suas escolhas, 

de empreender na busca dos sentidos que o texto instaura e de assim estabelecer pontes entre 

o lido e o vivido.E Silva complementa: 

O aluno deveria ser orientado para compreender o papel estético da 

literatura, bem como a função social desta manifestação artística. Não 

encontrando uma relação direta entre o texto literário e o seu cotidiano, o 

aluno não percebe a literatura como espaço de construção de mundos 

possíveis que dialogam com a realidade. É fundamental que a escola aborde 

a função social da literatura como uma possibilidade de "ler o mundo", 

contribuindo, assim, para a formação de leitores críticos, capazes de articular 

a leitura de mundo à leitura produzida em sala de aula. Em certo sentido, a 

leitura de textos se coloca como uma ‗janela para o mundo‘. Por isso mesmo, 

é importante que essa janela fique sempre aberta, possibilitando desafios 

cada vez maiores para a compreensão e decisão do leitor. A leitura literária 

deveria ser trabalhada na escola como essa ―janela para o mundo‖. A obra 

literária poderá, assim, ser recriada e reinventada pelos leitores, tendo em 

vista as diferenças de repertórios, de experiências prévias de leituras, bem 

como a diversidade e heterogeneidade de expectativas dos leitores.  

 

Por isso a atividade pedagógica com a leitura deve permitir que o aluno experiencie a 

obra literária. Em sala de aula, a leitura concretiza-se cada vez mais como atividade vinculada 

à obrigatoriedade da rotina de trabalho, à medida que sua prática como forma lúdica e 

prazerosa de recuperar mundos possíveis mostra-se uma prática precariamente discutida e  

quase nunca consolidada. A obrigação da leitura do livro didático e das leituras ―prontas‖, 

arquitetadas pelo professor, abafam o descobrimento da leitura por deleite. Tais fatores 

certamente tolhem o aluno, dirigem seu entendimento no significado de ver a literatura como 

acontecimento que se pode decorar para a realização de um teste, um exercício, ou para 

responder às questões objetivas do vestibular. Os discentes afastam-se, desse modo, da leitura 

literária, encarando a literatura como algo antiquado, complexo, distante de sua realidade.  

De uma maneira geral, os ambientes de escolarização formam o ―leitor reprodutor‖, já 

que o que vemos metodologicamente demarca a existência de limites na exploração didática 

da leitura com o predomínio de perguntas que imprimem, no aluno, a noção de leitura como 

constatação e não como construção ou negociação de sentidos. Desse modo, as estratégias 

inferenciais são pouco recorrentes e o aluno não consegue entender o lado lúdico e criativo da 

leitura.  
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Silva (1998a, p.11) afirma que a escola forma ―ledores‖, mas não consegue promover 

o desenvolvimento de leitores críticos, uma vez que, no contexto de sala de aula, a leitura é 

trabalhada como uma prática rotineira e mecânica. Ao sair da escola, o indivíduo geralmente 

abandona o hábito da leitura, pois encara tal atividade como algo atrelado aos exercícios 

escolares. 

Quando a discussão acerca da presença da literatura na escola entra em cena, torna-se 

necessário levar em consideração pressupostos que estabeleçam distinções entre a leitura da 

literatura e o ensino da literatura. O entendimento desses parâmetros considera 

posicionamentos diferentes em face do objeto literário, o que, consequentemente, refletirá na 

interação texto-leitor na escola.  

A leitura da literatura relaciona-se ao entendimento do texto, à experiência literária 

vivida pelo leitor no momento da leitura, à medida que o ensino da literatura apresenta-se 

como o estudo da obra literária, considerando o seu arranjo estético. Verdadeiramente, ao 

passo que ao experienciar o texto, por meio da leitura literária, o aluno também deveria ser 

instrumentalizado, a fim de reconhecer a literatura como objeto esteticamente organizado. No 

entanto, a escola aparentemente dissocia essas duas atividades, rompendo os vínculos entre o 

deleite de ler o texto literário (referenciado pela leitura da literatura) do relevo das 

singularidades estéticas da obra (produzido pelo estudo/ensino da literatura).  

É necessário e urgente que a escola promova mais atividades na EJA objetivando à 

leitura da literatura como exercício prazeroso de construção e reconstrução de sentidos. O 

aluno jovem e adulto, enquanto leitor deve ter motivação para a leitura do texto, 

independentemente da prescrição dos trabalhos escolares solicitados pelos professores. Não 

obstante, parece-nos que o contexto escolar da EJA dá mais ênfase e privilegia mais o ensino 

da literatura, aquele no qual a leitura feita pelos docentes é diversa daquela realizada pelos 

discentes, pois a multiplicidade de repertórios, conhecimento de mundo, experiências de 

leitura influenciam inteiramente o contato do leitor com o texto. Tanto a leitura da literatura, 

quanto o ensino da literatura deveriam ser presentificados no espaço da escola de modo 

organizado, pois eles são dialogicamente relacionados.  

O desafio do educador é auxiliar os educandos a construir ou reconstruir seus 

apontamentos primários, não deixando de lado suas primeiras leituras. O docente deve ser um 

colaborador, ajudando os alunos, visando à construção/reconstrução de interpretações e não 

simplesmente mostrando leituras já prontas. É papel do professor por o aluno diante da 
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variedade de leituras do texto literário, para que o educando reconheça que o sentido não está 

dado no texto, mas ele é construído pelos leitores na interação com textos. 

Nesse ínterim, é realmente a partir dessa atividade interativa do aluno com os textos 

que o trabalho da literatura no espaço da sala de aula de EJA torna-se significativo. É 

imprescindível a valorização do desempenho do leitor para assim demudar a visão ainda 

clássica que orienta a prática pedagógica de vários educadores, abalizada em análises 

imanentes em face da obra literária.  

O texto literário não pode ser entendido como artefato independente, sem as 

ingerências do leitor, sem o saber das condições de produção/recepção em que o texto foi 

produzido, sem os subsídios das várias disciplinas que estão presentes no ato da leitura 

literária, inter/multi/transdisciplinar pela própria natureza múltipla do texto literário. Ele é 

plural, abalizado pela inter-relação entre múltiplos códigos, sejam eles temáticos, ideológicos, 

linguísticos, estilísticos etc. e o educando deve entender o intercâmbio entre literatura e outras 

áreas que se inter-relacionam no momento da construção do texto, e que apontam à prática da 

leitura como fenômeno sociocultural.  

A literatura, consolidada a partir da leitura, também possibilita um enfoque 

interdisciplinar, com possibilidade de mostrar ao aluno o colóquio entre as propriedades 

estéticas do texto e as motivações históricas, sociais, políticas, filosóficas e psicológicas que 

cooperaram para a construção da polissemia mostrada no âmbito textual.  

Cabe ao professor, ao trabalhar com a leitura literária, nortear os educandos para a 

função ideológica dos textos literários, já que muitas vezes, o discente não compreende que o 

objeto literário é resultado de um amplo contexto e, consequentemente, visões de mundo, 

valores ideológicos de uma época, costumes, enfim, a variedade de elementos culturais 

participa de modo ativo da construção textual.  

Desse modo, ensinar literatura não se restringe ao estudo histórico da literatura, mas 

sim desvelar para o aluno a atitude atemporal, assim como a função simbólica e social da obra 

literária. É essa união entre o texto literário e a dimensão sociocultural que a escola deve 

propiciar aos educandos, fazendo-os reconhecer os viezes de significação que o texto literário 

possibilita, enquanto objeto artístico multissêmico que corrompe normas e regras, envolvendo 

o leitor num jogo de construção /reconstrução de sentidos. Mas, o dever de mostrar ao aluno o 

caráter plurissignificativo da leitura literária, aquilatando a recepção do leitor na significação 

textual, ainda aparenta ser uma provocação no âmbito escolar 
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Os docentes devem encorajar os estudantes para que estes criem autonomia no ato da 

leitura.  A função do educador é crucial ao eleger obras que possibilitem um intercâmbio mais 

fecundo, além de fazer uso de motes que possam permitir claramente a relação entre a 

experiência do aluno e o texto.  

É necessário que o ensino de literatura  procure maneiras de convencer esse aluno-

leitor a achar, na leitura do texto literário, um espaço lúdico de reconstrução de sentidos, em 

que a imaginação do leitor é guiada pelos indícios textuais no ato dinâmico da leitura. A 

escola ainda parece enfatizar uma "educação pela literatura", quando o texto torna-se espaço 

intermediário para atividades outras que não consideram a pluralidade da obra literária. É 

urgente despertarmos nosso aluno para o entendimento do texto enquanto pluralidade de 

sentidos dentro das esferas cultural, ideológica, social, histórica e política. 

Quando tal metodologia se constituir nos espaços escolares, necessidade preemente e 

urgente, estaremos formando cidadãos que não reproduzem o dito, mas que têm a capacidade 

de olhar criticamente  e agir para transformar a realidade circundante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É apropriado e desejável ajuizarmos que, por ser um componente basal da educação, o 

exercício da leitura seja desempenhado sem burocracias. No entanto, isso não mostra a 

realidade vivida nos ambientes de escolarização em que se vê período de crise no que tange à 

formação de leitores. Mesmo com a proliferação da ideia de que a leitura, e não somente ela, 

mas em especial ela, é capaz de formar cidadãos críticos e ativos capazes de transformar a 

realidade circundante e empreender ações de mudança na sociedade, observada nos 

derradeiros tempos, a leitura não se constitui em atividade promotora de prazer e saber nas 

salas de aula, onde se lê muito, mas em contrassenso, forma - se poucos leitores. A partir da 

pressuposição de que a leitura é o meio de transporte basilar e efetivo para a inclusão do 

sujeito na orbe letrada e por esse motivo deve se desenvolver por meio da interação prazerosa 

do leitor com o texto, destaca-se a relevância da invalidação com os protótipos clássicos em 

que as práticas leitoras têm fins didáticos e utilitários na difusão dos conhecimentos pré-

estabelecidas pelo professor, aceitando por base o currículo escolar. Sendo assim, o educador 

sobrevirá de transmissor a mediador e o ato de ler deixará de ser um procedimento mecânico 

de decodificação, e se transformará num exercícios de prática dinâmica, socialmente 

construída e geradora de autonomia e responsável pela formação crítica dos alunos. 
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Quando passa a perceber o ato da leitura como técnica não linear o leitor principia a atribuir 

significados ao mundo e não apenas ao texto que está lendo, cabendo ao docente desempenhar 

a função de intermediário, abdicando o exercício do autoritarismo e da transmissão e abrir 

espaço para a leitura enquanto formadora. Urge o imperativo de apreender a leitura e como 

praticá-la. Para isso, é necessário encontrar similaridades com o ato de ler, pois o exercício da 

leitura deve partir não apenas das expectativas individuais, mas, principalmente da 

dialogicidade. Uma boa leitura é sempre o cotejo crítico com o que se está lendo. É afastar-se 

do universo interior e ir ao encontro de outros modos de pensar,arguindo, contestando, 

contrapondo ou confirmando. Daí concluir-se que pode-se começar a ponderar a leitura, não 

somente como matéria obrigatória, como se leva a acreditar a escola, mas como atividade 

dinâmica e propulsora de prazer e de conhecimento. Não há prescrições perfeitas e 

indefectíveis para alcançar tal finalidade, contudo, o mediador de leitura seja ou não 

educador, poderá usar da criatividade para instituir ações leitoras que excedam a 

decodificação dos signos linguísticos, ultrapasse o obstáculo do didatismo e transforme o 

mero hábito de ler em práticas formativas. 

Ao concluir vale ressalvar a função do mediador de leitura, como influente 

incentivador deve sopesar o leitor como construtor e não somente como simples receptor 

nessa ação comunicacional, na qual o livro pode oportunizar por meio da linguagem escrita, 

períodos de viva dialogicidade e troca de experiência entre o leitor e o texto, renunciando, 

assim o unidirecionamento. 

Diante do que foi exposto, fica certo que é urgente um revisão nas metodologias de 

prática de leitura, não só urgente, mas necessário de faz que se repense, reavalie, reveja e 

renove tais abordagens, pois, para que a leitura realmente se efetive no contexto escolar, é 

necessário mudar o foco do ensino, ou seja, é preciso focar no aluno-leitor, produtor e 

interlocutor de sentidos para o objeto textual, leitor que é atravessado pelo inconsciente e que 

têm ações que refletem ética - política e socialmente. A permanência de tais metodologias e 

do enfoque conteudístico, desvinculado da realidade, continuará formando sujeitos que 

imitam, obedecem e não se posicionam, sujeitos acríticos e não reflexivos, sem capacidade 

para intervirem na realidade. Com esse tipo de abordagem, formamos sujeitos reprodutores e 

não produtores, como queremos ao adotarmos a educação empreendedora, que objetiva 

formar para a ação e não para a recepção. 
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RESUMO: 

Este trabalho busca investigar e entender como acontece o processo de ensino no 

primeiro segmento na Escola Ceja Antonio Casagrande uma vez que se sabe que o 

ensino nesta modalidade acontece de maneira diferenciada e é por isto que se tem a EJA 

que é uma modalidade que veio para fazer a diferença entre as pessoas que não tinham 

oportunidade de estudar quando jovens, seja por questões pessoais ou problemas 

financeiros. E que por uma necessidade ou outra precisaram retomar os estudos e 

voltam a estudar depois de certa idade, devido a isto deve se valorizar estas pessoas e 

trabalhar de maneira diferenciada com elas por entender que estas são pessoas que não 

perderam a esperança e sabem que tudo que conquistaram o mínimo que seja é 

meramente gratificante para elas. Esse trabalho é para poucos, quem trabalha com a 

EJA, não pode apenas gostar, precisa amar e entender como acontece o processo de 

ensino aprendizagem na EJA, por se entender que nesta modalidade os professores são 

eternos aprendizes e desta maneira ambos aprendem ao mesmo tempo para a vida. 

Contudo é importante que o educador respeite e entenda a individualidade de cada aluno 

com suas particularidades e necessidades diárias. 
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O educando da EJA está situado numa sociedade na qual sua identidade está 

sendo reconstituída sob influência de aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos e 

históricos. Por ter a necessidade de melhorar sua situação econômica e manter-se no 

mercado de trabalho, o educando tenta elevar sua escolaridade e assume assim uma 

identidade estudantil que vem em busca de constituir a sua identidade cultural.  

Desta forma diz-se que, esses educandos ―são homens e mulheres, 

trabalhadores/as empregados/as e desempregados/as ou em busca do primeiro emprego; 

filhos, pais e mães; moradores urbanos de periferias, favelas e vilas. São sujeitos sociais 

e culturais, marginalizados nas esferas socioeconômicas e educacionais, privados do 

acesso à cultura letrada e aos bens culturais e sociais, comprometendo uma participação 

mais ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura. Vivem no mundo urbano, 

industrializado, burocratizado e escolarizado, em geral trabalhando em ocupações não 

qualificadas. Trazem a marca da exclusão social, mas são sujeitos do tempo presente e 

do tempo futuro, formados pelas memórias que os constituem enquanto seres 

temporais‖, de acordo com parecer CEB 11/200.  

Portanto, pode-se dizer que, a educação de Jovens e Adultos representa uma 

possibilidade que pode contribuir para efetivar um caminho e desenvolvimento de todas 

as pessoas, de todas as idades. 

E, por sabermos que este aluno da EJA possui um componente social onde o 

mesmo se dá pela vida em sociedade, visto que o componente individual se dá por 

várias razões físicas e psicológicas projetando-se no futuro. E, também, que a 

caracterização da identidade deste aluno se deu através de um acúmulo de 

conhecimento, sendo este conhecimento muito rico e diversificado obedecendo a certa 

ordem e regularidade, pois este fora obtido através da relação dele com os outros 

indivíduos e com o mundo, porém cada pessoa tem suas características próprias, que as 

distinguem das outras e isso acontece ao longo de toda vida, instantaneamente. 

Apesar das diferenças sempre há o desejo de criar, realizar, fazer, conquistar, 

etc. 

Essa ação e reflexão que produz conhecimento são capazes de mudar o mundo e 

a nós mesmos, todos nós vivenciamos esta experiência segundo nossos valores e 

aspirações de acordo como nossas experiências anteriores. O desenvolvimento humano 

é determinado por um conjunto de fatores biológicos, pessoais, culturais e sociais, ele 

tem a predisposição de agir conforme o meio em que se vive. E é por este motivo que, 

quando nos deparamos com alunos de EJA consideramos que é quase que impossível 
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estudar sobre educação, falar no assunto sem se recordar de Paulo Freire, seja de forma 

positiva, ou até mesmo negativa. Ele dizia que a educação sozinha não é capaz de 

mudar a sociedade, mas sem ela, nada muda. Ou seja, nós devemos recordar com isto 

que a educação apresenta-se como grande esperança de mudar alguma coisa que não 

esteja bom. 

Partindo dessa perspectiva, pode-se dizer que, a constituição da identidade desses 

alunos da EJA pode ser transformada, mediante modelo de letramento que visa a "filiação de 

jovens e adultos analfabetos a outro grupo social, isto é, que visa à identificação desses alunos 

com os valores e crenças dos grupos que usam a escrita para fazer sentido da situação nas 

práticas cotidianas‖ (Kleiman, 2002). 

Devemos ter em mente, também, que o professor não deve ser mais o centro das 

atenções e o aluno submisso e oprimido, ao querer do professor ou a sua incapacidade 

unida à da escola, de não atrair os alunos a produzirem conhecimento "poderoso" capaz 

de fazer dele um ser pensante e independente.   

Sendo assim, se faz necessário buscar refletir sobre o papel da escola, do 

professor, dos educandos de frente as suas práticas o qual a finalidade real que este 

pretende atingir, posto que o professor precisa antes de qualquer coisa entender sua 

tarefa social dentro da sala de aula, para poder trabalhar um modelo educacional que 

considere as necessidades e incentive as potencialidades do educando, promova a 

autonomia dos jovens e adultos, para que sejam sujeitos da aprendizagem, cuja 

educação, esteja vinculada ao mundo do trabalho e às práticas sociais. 

O professor da EJA deve sempre levar em conta as contribuições que os alunos 

trazem de suas vivências, inseridos em grupos sociais, culturais, políticos e religiosos, 

indicam uma possibilidade de organização do currículo para a efetivação do trabalho 

docente.  

Vale ressaltar que, a Educação de Jovens e Adultos se configura em um 

importante campo da área educacional para analisar e entender os processos de 

fracassos e sucessos na organização de políticas de acesso à educação e formação de 

professores na sociedade contemporânea. Por isto a formação de professores para essa 

modalidade de ensino deve sempre buscar identificar, com base na forma em que a 

sociedade contemporânea está organizada, os elementos que podem contribuir para a 

formação do professor que trabalha com a EJA.  

É através da ação consciente do educador que, sabedor dos problemas que 

impedem a permanência do educando em sala de aula, torna-se possível desenvolver um 
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trabalho voltado para a realidade desse aluno, o que pode garantir a permanência desse 

grande efetivo da população brasileira que historicamente esteve excluído dos sistemas 

educacionais. 

  Portanto, valorizar os estudantes como pessoa com emoções e pensamentos e 

não somente como um nome na lista de presença, é essencial, uma vez que, estes devem 

ser valorizados como pessoas atuantes na sociedade, haja vista que muitos são filhos de 

jovens e adultos analfabetos, vieram de famílias desestruturadas ou são indivíduos que 

tiveram dificuldades no processo ensino aprendizagem e desistiram de estudar para 

trabalhar. Devemos recordar, ainda que, a identidade destes estudantes é afetada por 

estereótipo e preconceitos por serem indivíduos dados como não alfabetizado.  

Por outro lado, faz-se necessário dizer que este jovem e adulto não tem ferramentas que 

possibilite ao mesmo a ter o domínio da leitura, escrita e interpretação de textos 

sozinhos, fazendo com que ele procure a escola para que consiga melhor interação com 

a leitura e letramento.  

Nóvoa diz que: ―o aprender contìnuo é essencial e se concentra em dois pilares: 

a própria pessoa como agente, e a escola como lugar de crescimento profissional 

permanente‖. (2002,p.23) 

Partindo desse pressuposto, a escola por ser uma instituição do saber 

sistematizado tem como função formar cidadãos para atuar na sociedade, contribuindo 

assim para a mudança de uma sociedade desigual, injusta, por isso, a escola deve dar 

condições, preparando o indivíduo na construção sólida da sua identidade, inserindo 

valores e pressupostos que possa fazer com que o mesmo conviva em sociedade e na 

sociedade com autonomia, solidariedade, capacidade de transformação e ética. 

Ao saber que todo jovem e adulto deve ser comprometido com a sociedade ao 

qual está inserido e deve contribuir para o processo de cidadania assim, este deve ter 

uma compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à 

vida pessoal, coletiva e ambiental e na EJA ele poderá encontrar respostas para muitos 

desses assuntos. 

Segundo Bombassoro, ―a práxis pedagógico-educativa é, ao mesmo tempo arte 

e ciência: arte de educar enquanto pressupõe um modo específico de produzir, de 

transmitir e de transformar o conhecimento, ciência de educar enquanto pressupõe o 

conhecimento como material originário que se transforma no efetivar-se do próprio 

processo.‖(Bombassaro, 1994). 
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Desta forma, faz-se necessário sempre considerar que os saberes são frutos de 

realizações coletivas permanentes e que, por se fazerem, a partir de construções e 

realizações, abordam complexidades múltiplas que se legitimam na concretude da 

prática pedagógica, complexidades estas, traduzidas necessariamente pela exigência em 

fundamentar diversas áreas do conhecimento produzidas pelas ciências que dão 

embasamento às disciplinas de ensino das quais o docente faz adaptações partindo do 

conhecimento que o aluno já possui transformando-o em conhecimento acadêmico. 

Portanto, podemos observar que a integração social consiste em, o educador e o 

educando, de maneira integrada e diversificada, valorizar as experiências vivenciadas 

fazendo com que ambos adquiram e socializem seus saberes de maneira coletiva e 

construa o mesmo no seu cotidiano de aprendizagem. 
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RESUMO: 

O ser humano procura um modo de transmitir seu saber a partir da experiência 

acumulada ao longo da vida numa determinada cultura. Conforme o lugar em que se 

encontra, não só mudam a forma de comunicar, mas também as imagens tiradas do 

cotidiano. A sabedoria popular, transmitida de geração para geração, encontra um jeito 

muito criativo para transmitir ensinamentos e idéias importantes através de exemplos, 

ou seja, cada um de acordo com sua realidade social e cultural, trazendo consigo 

diversos conhecimentos e experiências de vida, os quais devem ser inseridos no 

cotidiano escolar. Sabemos que o público da EJA é composto de pessoas jovens e 

adultas, e do ponto de vista da aprendizagem, não podem ser consideradas pessoas 

vazias, pois possuem histórias e diferentes experiências com acúmulo de conhecimentos 

no decorrer de sua existência, as quais compõem-se de sonhos, conquistas, frustrações, 

memórias, alegrias que não podem ser dissociadas da vida escolar. Dentre os educandos 

dessa modalidade, podemos nos defrontar com alunos que estão no início do processo 

da alfabetização, alguns lêem e escrevem razoavelmente bem e outros com uma 

escolarização mais avançada. De acordo com as peculiaridades da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), a escola entendida como instituição formadora, precisa aprofundar os 

―conhecimentos‖ desses indivìduos que foram adquiridos ao longo da vida, dando 

condições para que os mesmos sejam inseridos na sociedade escolar, e para tanto, é 

preciso buscar e desenvolver um trabalho pedagógico mais significativo, de maneira que 

sejam ministradas aulas interdisciplinares, direcionadas para a realidade dos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão vem sendo muito discutida atualmente, no sentido de incluir pessoas 

portadoras de necessidades especiais no contexto da sociedade. A inclusão no que tange 

o campo da educação, não tem o desafio apenas de incluir portadores de necessidades 

especiais, mas sim de incluir todos os indivíduos no processo ensino aprendizagem, 

com objetivo de formar cidadãos críticos e conscientes. Quando falamos em educação, 

ela por si só já é uma ferramenta de inclusão, pois todos os indivíduos tem por direito, 

garantido constitucionalmente, o acesso e permanência à educação.  

Uma educação inclusiva deve possibilitar com que os indivíduos desenvolvam meios 

para resolver problemas da vida e que aproveitem as oportunidades que a vida lhes 

proporciona. Onde na maioria das vezes as oportunidades deverão ser fabricadas, 

construídas com cada adversidade cotidiana. 

Ao tratarmos da educação de jovens e adultos, qualquer assunto referente a essa 

modalidade de ensino trata-se de inclusão, inclusão esta que tem por função reinserir 

estes sujeitos ora excluídos do processo ensino aprendizagem. Diante desta função a eja 

não pode se omitir em relação a realidade de seus sujeitos. Sujeitos estes que possui 

toda uma experiência de vida, cada um com uma realidade diferenciada, neste sentido a 

eja deve primeiramente conhecer seus sujeitos para então proporcionar um ensino 

voltado para a inclusão deste, no contexto social. 

 

INCLUSÃO, VALORIZAÇÃO ATRAVÉS DAS PRÁTICAS VIVENCIAIS NO 

ENSINO DA EJA 

 

O ser humano procura um modo de transmitir seu saber a partir de 

experiências acumuladas ao longo da vida numa determinada cultura. Conforme o lugar 

em que se encontra, não só mudam a forma de comunicar, mas também as imagens 

tiradas do cotidiano. A sabedoria popular, transmitida de geração para geração, encontra 

um jeito muito criativo para transmitir ensinamentos e ideias importantes através de 

exemplos, ou seja, cada um de acordo com sua realidade social e cultural, trazendo 

consigo diversos conhecimentos e experiências de vida, os quais devem ser inseridos no 

cotidiano escolar. Sabemos que o público da EJA é composto de pessoas jovens e 

adultas, e do ponto de vista da aprendizagem, não podem ser consideradas pessoas 

vazias, alias nenhum sujeito da educação seja jovem, adulto ou criança cada individuo 
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possui suas particularidades e muito ensinamento a ser transmitido, pois possuem 

histórias e diferentes experiências com acúmulo de conhecimentos no decorrer de sua 

existência, as quais compõem-se de sonhos, conquistas, frustrações, memórias, alegrias 

e projetos de vida, que não podem ser dissociadas da vida escolar. Dentre os educandos 

dessa modalidade, podemos nos defrontar com alunos que estão no início do processo 

da alfabetização, alguns leem e escrevem razoavelmente bem e outros com uma 

escolarização mais avançada. ―Sob esse ponto de vista, para que se possa efetivar essa 

práxis, é imprescindível que os professores de alunos jovens e adultos conheçam seus 

educandos, suas expectativas, suas culturas, suas características e os problemas de seu 

entorno próximo, além de suas necessidades de aprendizagem‖ (OLIVEIRA, 2001). 

De acordo com as peculiaridades da EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

a escola entendida como instituição formadora, precisa aprofundar os ―conhecimentos‖ 

desses indivíduos que foram adquiridos ao longo da vida, dando condições para que os 

mesmos sejam inseridos na sociedade escolar, e para tanto, é preciso buscar e 

desenvolver um trabalho pedagógico mais significativo, de maneira que sejam 

ministradas aulas interdisciplinares, direcionadas para a realidade dos alunos, 

proporcionando aos mesmos momentos de construção de conhecimentos a fim de que se 

torne mais prazeroso, dinâmico e criativo o processo ensino aprendizagem, que segundo 

Paulo Freire (p. 60),‖ [...] para que o aprendizado aconteça de forma significativa, é 

necessário que o educador valorize o saber acumulado. Enquanto educadoras temos que 

enfrentar desafios que pressupõe em articular as diferenças culturais geracionais e 

históricas, assim também como a postura que devemos adotar em relação aos nossos 

alunos, buscando e criando condições para que tenham direito e acesso à escola 

diferenciada de tal modo que seja investido na formação de pessoas autônomas e 

crìticas, ―Um alfabetizador de adultos deve, então, procurar conhecer os detalhes do 

universo que são os alunos. Deve buscar descobrir toda a riqueza das experiências que 

cada um traz para a sala de aula e, a partir daí, realizar um trabalho mais significativo 

para todos‖ (BRASIL, 1997). Desse modo, para melhor inserção dos mesmos no 

processo ensino-aprendizagem, e entendendo que já possuem certa ―bagagem‖ de 

saberes, o educador deve proporcionar um ensino de qualidade, relacionando saber 

científico com as vivências pessoais, formando cidadãos críticos e conscientes com 

capacidade de superar os desafios que a vida lhe proporciona.  

Não devemos esquecer que o acesso à escola representa a possibilidade de 

inserção e crescimento sociais. Por isso, a Educação surge como um lugar de destaque 
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nas sociedades modernas. Quando uma pessoa é impedida de ter acesso à escola, ou tem 

sua escolarização interrompida, acontece a exclusão. Estar excluído da escola é estar 

excluído da sociedade. Dentro desse contexto que a escola Antonio Casagrande procura 

fazer um trabalho dando oportunidade a esses jovens e adultos que na idade certa não 

tiveram acesso à escola, e hoje o mercado de trabalho cobra essa certificação.  Esta é a 

escola que pretendemos oferecer a esse público que tanto sofre no mercado de trabalho. 

Uma escola que enxerga seus sujeitos, cada um com sua particularidade e riqueza de 

saberes. 

E é neste sentido que o CEJA Antonio Casagrande, busca proporcionar um 

ensino diferenciado para incluir estes sujeitos no processo ensino aprendizagem e ao 

contexto social tão competitivo da sociedade capitalista. Os educadores buscam através 

de pesquisas sócio cultural, conhecer seus educandos, traçando o perfil de chegada de 

cada turma, de cada segmento/etapa, estabelecendo metas de ensino aprendizagem 

desses sujeitos, para serem reinseridos na sociedade, buscando sempre na educação uma 

ferramenta de ascensão social. E através dos resultados obtidos com o perfil de cada 

turma é possível realizar um planejamento flexível para atender as especificidades de 

cada educando, buscando através dos conhecimentos prévios dos mesmos, introduzindo 

conhecimentos científicos visando sempre apresentar conteúdos significativos. Neste 

contexto de ensino aprendizagem tanto educador como educandos são sujeitos 

ensinantes e aprendizes, como diz Paulo Freire (2002, p. 25) não há docência sem 

discência, ou seja, ―quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender‖. 

Essa busca se torna possível, pois a metodologia adotada no CEJA 

Antonio Casagrande visa partir da realidade dos educandos, ou seja a partir da 

observação da realidade, busca-se a teorização dos assuntos, criando hipóteses de 

soluções e com o objetivo de conteúdo significativo, tem como meta fazer com que os 

educandos apliquem os conhecimentos adquiridos em sala de aula na pratica em seu 

cotidiano. Explica Juan Diaz Bordenave (1982): 

 

Vivemos hoje num mundo de constantes mudanças, onde se esperam 

transformações significativas, com isso, o importante não são os 

conhecimentos ou ideias considerados corretos, mas sim o aumento de 

capacidade do educando de detectar problemas do cotidiano e buscar 

soluções originais e criativas. Por essa razão é importante fazer 

perguntas relevantes, entende-las e ser capaz de resolvê-las 

adequadamente, tornando-o participativo e agente de transformação 

social. 
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Concluímos com este trabalho que a inclusão destes sujeitos excluídos do 

processo ensino aprendizagem, só ocorrera de fato com a valorização das experiências 

vivenciadas por estes sujeitos, fazendo com que se sintam atores e diretores do 

espetáculo que é a vida, e que cada experiência vivenciada pode contribuir com a 

construção do conhecimento. 
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MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O USO DO 

GEOPLANO EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO 

INTERIOR DE MT 

 

Maycon Douglas Ferreira
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Cláudia Landin Negreiros
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Resumo 

A Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, é uma modalidade de ensino 

diferenciada na qual seus conteúdos devem estar relacionados ao cotidiano dos alunos. 

Este estudo apresenta, então, uma pesquisa realizada durante uma observação 

participante, por um período de nove meses, na Escola Estadual Pedro Alberto Tayano, 

no município de Tangará da Serra – MT. Utilizando-se o material manipulável 

geoplano, objetivou-se entender de que maneira esse material pode auxiliar no ensino de 

conteúdos de Matemática, na área da geometria, para os alunos do 2° segmento da EJA 

(Ensino Fundamental). O presente trabalho organizou-se em torno das pesquisas 

qualitativas e da observação participante, e para alcançar o objetivo proposto, também 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de se conhecer as diversas contribuições 

científicas sobre o assunto abordado. Em seguida, realizou-se a fase experimental, por 

meio de uma sequência didática, utilizando-se o geoplano no ensino de conteúdos 

básicos da geometria plana, tais como: figuras e formas geométricas, além das 

características e propriedades dessas (vértices, arestas, lados). Verificou-se, ao final da 

sequência didática, que esse material pode auxiliar no ensino desses conteúdos, visto 

que os alunos desse segmento da EJA foram capazes de manipular o geoplano com 

habilidade na ampliação e redução das figuras geométricas, em estudo de áreas e 

perímetros, sendo também capazes de relacionar tais conceitos às atividades 

profissionais que desempenhavam. 

 

Palavras-chave: EJA. Matemática. Geometria. Geoplano. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, é uma modalidade 

diferenciada se comparada a outras modalidades de educação. A partir dessa concepção, 

foram surgindo alguns questionamentos por parte de alguns educadores envolvidos com 

esse público, entre esses questionamentos podemos delinear um, que é de como a 

Matemática deveria ser ensinada para esse público? 

Assim, em consonância aos questionamentos, é que elaborei este artigo 

considerando o ensino da Matemática sob a perspectiva lúdica, pois acredito que o uso 

de materiais manipuláveis no ensino da Matemática poderia facilitar a compreenssão de 

muitos conteúdos matemáticos, além de trazer uma melhoria significativa nos métodos 

utilizados em sala de aula. 

Nessa direção, Friedman (2000) considera que os jogos lúdicos se encontram na 

gênese da construção do conhecimento, da apropriação da cultura e da constituição da 

criança como sujeito humano, como aspecto fundamental do processo de formação. Os 

jogos aumentam a capacidade de fruição e criação, podendo, dessa forma, recriar 

cotidianamente a realidade na escola. 

A escolha da Escola Estadual Pedro Alberto Tayano para a aplicação desta 

pesquisa, justifica-se pelo seguinte motivo: cursei todos os meus anos de estudos, desde 

o nível pré-escolar, fundamental e médio nessa escola, (apenas dois deles em outra 

instituição).  É, então, por esse motivo que escolhi essa unidade escolar como o locus 

para a minha investigação, tentando, dessa maneira, contribuir, por meio de meus 

estudos, na melhoria dessa escola onde estudei mais da metade da minha vida, e da 

comunidade na qual vivo até hoje. Depois de ter concluído o Ensino Médio, ingressei 

no curso de Licenciatura em Matemática, na Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, Campus de Barra do Bugres, onde, através dos estudos, adquiri 

conhecimentos que poderiam ser levados para a escola e para a comunidade local.  

Quando estava concluindo o Ensino Médio, pude perceber que várias pessoas que 

começavam a estudar, desistiam no meio do caminho. Então, ocorreu-me este 

questionamento: por que tantas pessoas desistem de estudar? 

Essa inquietude levou-me a considerar a existência de vários fatores que 

poderiam fazer com que uma pessoa desistisse de estudar. Um deles, em minha opinião, 

residiria no fato de que, talvez, as aulas não fossem tão atrativas, e, em virtude disso, os 

alunos não se sentiriam motivados em assisti-las.  
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A E. E. Pedro Alberto Tayano é muito conhecida no município de Tangará da 

Serra – MT, por ganhar várias modalidades de jogos esportivos, uma escola que se 

propõe a realizar atividades diferenciadas com os seus alunos. Nessa direção, ocorreu-

me, então, a seguinte ideia: por que não relacionar a Matemática a atividades 

diferenciadas? Será que os alunos se sentiriam mais estimulados com uma aula mediada 

por meio de materiais manipuláveis? Assim, com o intuito de responder a esses 

questionamentos, é que realizei esta pesquisa.  

Nessa escola, observei por um período de nove meses algumas aulas de Matemática na 

EJA e, considerando algumas características da turma, elegi, então, o material 

manipulável Geoplano, elaborado para o ensino da geometria, para as atividades 

investigativas desta pesquisa. Realizei atividades lúdicas com esse material, 

relacionando a geometria com o contexto social no qual a turma estava inserida. A 

Sequência Didática utilizando o Geoplano foi realizada no período matutino durante 

dois dias, em quatro aulas, com a duração de 55 minutos cada uma. Nesta pesquisa 

utilizei apenas o Geoplano quadrado e alguns elásticos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi a observação participante, 

segundo Gil (2009, p. 45), ―constitui a rigor um método de pesquisa em que o 

pesquisador procura tornar-se um membro do grupo observado e, dessa forma, 

compartilhar as experiências de vida para melhor compreender seus hábitos e 

convenções sociais‖. 

A observação ocorreu em uma turma da segunda fase do segundo ciclo da EJA, 

no período de nove meses durante o ano letivo de 2012, nas aulas de Matemática, com a 

presença do professor regente da sala. Mas a Sequência Didática ocorreu em apenas 

dois dias de aulas, sendo cada dia, duas aulas de 55 minutos cada. 

Devo ressaltar que o conceito de Sequência Didática adotado nesta pesquisa é 

aquele definido por Pais (2002), o qual enfatiza que, é uma sequência elaborada pelo 

professor que proporciona uma organização de atividades com o objetivo de explorar o 

domínio do conhecimento dos alunos em sala. E mais, essas atividades devem estar 

ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa, organizadas de 

acordo com os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem de seus 

alunos, envolvendo atividades de aprendizagem e avaliação.  
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Na fase de observação, registrei algumas considerações advindas desta, feitas em 

um diário de campo. Já na aplicação do Geoplano, os registros dos dois dias foram 

feitos com a ajuda de uma colega de curso. Ressalto que a mesma restringiu-se a apenas 

anotar o que aconteceu durante esses dois dias, não tendo participação alguma durante a 

atividade.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Como antecipado, a aplicação do Geoplano ocorreu em dois dias: 17 e 21 de 

setembro de 2012. A seguir, os relatos. 

 

Primeiro dia – 17 de setembro de 2012 – segunda-feira - duas últimas aulas 

do período matutino 

 

Nesse dia havia 17 alunos, sendo 5 mulheres e 12 homens. Nos primeiros 

momentos, todos os alunos ficaram curiosos com nossa presença (minha e da 

acadêmica), pois, apesar de estar acompanhando essa turma desde o início do ano de 

2012, em nenhum momento foi comunicado que eu teria que ministrar algumas aulas.  

Depois de todos os alunos sentados, eles começaram a fazer algumas perguntas 

sobre o que iria ser ensinado naquele momento em sala de aula.  

Expliquei-lhes, então, sobre a aplicação que ocorreria e que era de grande 

importância para minha formação acadêmica e profissional. Depois desse momento, 

disse-lhes que a matéria que eu iria lecionar era uma matéria que eles já tinham visto, 

mas que iam revê-la de uma forma um pouco diferenciada.  

Quando falei que a matéria era polígonos, alguns alunos comentaram que nunca 

tinham ouvido falar, e que não sabiam nada em relação à geometria; matéria essa que o 

professor Emerson uma semana antes havia lecionado. 

 Foi então que comecei a explicar o conceito de polígonos e, nesse momento, 

todos os alunos pararam de conversar paralelamente e começaram a escutar atentos à 

explicação. 

 Sabe-se que nem todos os alunos permanecem quietos e atentos ao mesmo 

tempo em uma situação de aula. Então, percebi que antes de começar a explicação havia 

alguns alunos ―bagunçando‖, e que atrapalharam a turma na organização. Mas ressalto 

que foram esses alunos os que mais se interessaram pela aula, e no momento da 
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explicação, perguntei se alguém sabia definir o que eram figuras geométricas. Foi então 

um desses alunos, que no começo da aula estava conversando, tentou responder. A 

resposta que ele dera não estava totalmente certa, mas com suas palavras, ele conseguiu 

chegar a um conceito bem próximo ao de polígonos.  

E foi esse o sinal que percebi que eu estava conseguindo atingir a maioria dos 

alunos com minha explicação. Notei que até o final dessa explicação, vários alunos 

estavam interagindo comigo, ou seja, quando eu perguntava, sempre havia um aluno 

que respondia. 

 Depois expliquei o conceito de polígonos, falando sobre os polígonos regulares e 

não regulares, desenhando no quadro negro alguns polígonos, e perguntando-lhes os 

nomes dessas figuras. Os polígonos de três e quadro lados foi fácil, mas daí em diante, 

ninguém mais conseguiu responder. Mostrei-lhes, então, o nome e o porquê desses 

nomes se diferenciarem à medida que a quantidade de lados ia aumentando. 

 Apresentei-lhes, na sequência, alguns objetos do cotidiano no qual havia várias 

figuras geométricas. Começamos dentro da sala de aula, com o quadro negro, com as 

janelas, com as carteiras, lápis, borracha, cadernos, portas, entre outros.  

          A maioria dos alunos ficou impressionada com o que propus, pois eles nunca 

tinham olhado para aqueles materiais com um olhar matemático, e descobriram que até 

mesmo nos pequenos objetos podia-se obter um conhecimento matemático. Foi quando 

falei sobre outros objetos de fora da sala de aula, por exemplo: caixinha de remédio, um 

relógio de parede, um abajur, uma caixa de papelão.  

 A partir desse momento, apresentei-lhes o Geoplano, mas não expliquei qual 

seria a finalidade desse material. Então, pedi que formassem duplas, pois não havia 

Geoplanos para todos. Então, sete duplas e um trio foram formados, e entreguei um 

Geoplano e alguns elásticos, pedindo-lhes que fizessem o que vierem à mente, ou seja, 

poderiam brincar, deixar de lado, poderiam até me devolver caso não quisessem fazer 

nada.  Mas todos começaram a fazer desenhos geométricos e me explicar cada um deles, 

sem eu pedir a explicação, e depois socializar com a turma. Como mostrado nas figuras 

a seguir: 
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 Figuras geométricas realizadas espontaneamente por alunos da pesquisa. 

 
Fonte: FERREIRA, Maycon Douglas. Acervo particular, 2012. 

 

Aproveitando que todos construíram figuras geométricas, pedi para que 

desenhassem essas figuras no caderno, colocando o nome das mesmas. 

 Devo mencionar que, em quase todos os momentos que desenvolvi a atividade 

em sala de aula, o professor Emerson, regente da turma, estava observando o 

desenvolvimento das atividades.  

Por fim, pude notar que os alunos gostaram muito da atividade, e que o melhor 

momento foi quando eles puderam transpor alguns conhecimentos para o Geoplano. 

Chegando ao término da aula, faltando uns 10 minutos para às 11h da manhã, 

alguns alunos ajudaram a recolher todos os Geoplanos e os elásticos. Eu agradeci a 

todos pela participação na pesquisa e comuniquei-lhes que na próxima aula de 

Matemática eu iria voltar para continuar a pesquisa. Disse-lhes, então, que a partir 

daquele momento, eles poderiam conversar desde que fosse bem baixo para aguardar o 

sinal. 

 

Segundo dia – 21 de setembro de 2012 - sexta-feira - duas últimas aulas do 

período matutino 

 

Nesse dia, o conteúdo lecionado foi ―Aprendendo a calcular perìmetro e área 

utilizando o Geoplano‖. Nessa aula havia 19 alunos presentes, sendo 7 mulheres e 12 

homens e, no primeiro momento, cheguei à sala de aula juntamente com a acadêmica 

Kássia Apoliana. Entramos na sala, Kássia foi para o fundo e eu fiquei esperando que 

todos os alunos se sentassem. Cumprimentei a todos e disse-lhes qual seria o tema 

daquele dia. Expliquei-lhes sobre a definição de unidade de comprimento e unidades de 

área no Geoplano, como mostrado nas figuras a seguir: 
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Explicando conceitos de unidades de medidas e áreas no Geoplano. 

 
Fonte: FERREIRA, Maycon Douglas. Acervo particular, 2012. 

 

 Percebi que nesse dia todos os alunos estavam quietos, atentos e com 

expectativas sobre o que iriam fazer. Novamente em duplas os alunos ficaram e, nesse 

dia, oito duplas e um trio. Distribui primeiramente os Geoplanos e o papel quadriculado 

para que eles pudessem perceber a semelhança entre os mesmos. Depois, distribui um 

cartaz com figuras geométricas planas para cada dupla e trio, a fim de que as 

reproduzissem no Geoplano e no papel. Percebi que alguns tiveram dificuldades, mas 

que logo foram superadas, pois os próprios alunos que conseguiram fazer rapidamente a 

atividade ajudavam o grupo que estava ao lado.                                      

 
Alunos observando figuras e reproduzindo-as no Geoplano. 

 
Fonte: FERREIRA, Maycon Douglas. Acervo particular, 2012. 

 

 

Alguns alunos tiveram dúvidas de como iriam fazer essas medidas no Geoplano 

e, conforme iam surgindo, juntamente com as perguntas, eu ensinava e respondia para 

que todos observassem e depois as reproduzissem novamente, como mostra a figura a 

seguir: 
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 Tirando dúvidas de alunos nas carteiras. 

 
Fonte: FERREIRA, Maycon Douglas. Acervo particular, 2013. 

 

Quando eu estava terminando a explicação, um dos alunos me questionou: 

“Professor, para que serve esse conhecimento no dia-dia para mim?”. Primeiramente 

perguntei se ele trabalhava, e ele disse que sim, que trabalhava em uma horta próxima 

ao colégio. Foi então que eu contextualizei a matéria no dia-dia dele, pois o mesmo 

fazia canteiros para plantar verduras. Expliquei que um canteiro tinha que ter o 

comprimento certo e a largura certa para cada espécie de verdura, ou seja, para fazer um 

canteiro, é necessário saber o perímetro para descobrir a área e, então, definir qual 

verdura plantar. Disse ainda que os canteiros menores eram para cheiro-verde e os 

grandes para hortaliças em geral. Ou seja, o aluno sabia fazer essas contas mentalmente, 

mas não sabia colocar no papel sua ideia. Terminei dizendo que não seria apenas em 

uma horta que se veriam aqueles exemplos, pois na atividade que propus, eram várias as 

figuras com objetos e lugares que também eram vistos no cotidiano de todos nós, e que 

agora, eles iriam reproduzi-las no Geoplano.  

Vale ressaltar que em nenhum momento os alunos se comportaram de forma dita 

―tradicional‖, ou seja, em fila ou todos bem quietos sem poder se expressar. Pelo 

contrário, dei toda liberdade para que eles se expressassem, falassem e exprimissem sua 

opinião. E, depois de terem feito as atividades, agradeci a todos, e ressaltei que aquele 

havia sido o último dia da pesquisa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de ser considerada por muitos como uma das disciplinas mais difíceis de 

se aprender, a Matemática tem um papel fundamental na sociedade. Cabe, então, ao 

professor desta disciplina, mostrar aos alunos onde e quando a Matemática está presente 

nesse contexto, e também a importância de compreendê-la nas situações cotidianas. 
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Desde situações envolvendo o sistema monetário até seu uso nas novas tecnologias, e 

aqui, nesta investigação, especificamente sobre uma das grandes áreas da Matemática: a 

Geometria.  

Procurei, então, apresentar aos alunos de uma turma da EJA, de uma escola da 

rede estadual de ensino do município de Tangará da Serra - MT, como uma atividade 

envolvendo polígonos pode ser ensinada de uma maneira diferenciada a fim de que 

aprendessem tal conteúdo que estava relacionado diretamente ao seu dia-a-dia, como 

exemplo: o aluno que plantava verduras para vender. 

Acredito, então, após a realização da Sequência Didática, que o objetivo 

principal deste artigo, ou seja, contribuir no ensino de conteúdos geométricos na EJA, 

utilzando-se o material manipulável Geoplano, especificamente em uma turma do 2° 

segmento (A) da Escola Estadual Pedo Alberto Tayano, na cidade de Tangará da Serra - 

MT foi comtemplado. E foi o uso desse material que contribuiu muito para a construção 

do conhecimento sobre conteúdos concernentes à geometria plana.  

Posso, então, sugerir aos professores de Matemática, principalmente àqueles que atuam 

na EJA, que se utilize de materiais manipuláveis com o intuito de relacionar a 

Matemática ao cotidiano de cada aluno, e também com o contexto cultural e social da 

turma. 

Outra observação que faço, é quanto ao aprendizado adquirido por meio das 

observações nas aulas de Matemática dessa turma. Tive oportunidade de crescer, tanto 

profissionalmente quanto pessoalmente, observando os alunos que são trabalhadores, e 

também sonhadores, e que ao contrário do que sinalizam as políticas da Educação de 

Jovens e Adultos, eles não querem parar no nível médio, querem continuar os estudos, e 

sempre pensando em crescer. 

Enfim o uso de materiais manipuláveis pode proporcionar ao professor de 

Matemática uma aula diferenciada e participativa, podendo, então, ocasionar resultados 

significativos em relação ao ensino e à aprendizagem dessa disciplina. 
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O DESAFIO DE ENSINAR E APRENDER NA EJA 
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RESUMO: 

O ato de ensinar e aprender acontece reciprocamente, ou seja, aquele que ensina, 

aprende porque se dispõe a isso, e aquele que aprender deve ter consciência de que não 

é uma folha em branco e que ao mesmo tempo em que aprender ensina. As discussões 

acerca de como ensinar? Qual o melhor método? Qual postura adotar frente aos sujeitos 

do processo ensino aprendizagem, são inúmeras. Porém, diante de tantas discussões, 

ainda não foi possível chegar a uma formula correta, ou a tão sonhada formula magica 

capaz de atender todas as especificidades dos sujeitos do ensino aprendizagem e em 

especial os sujeitos da eja, talvez essa fórmula magica de fazer educação, ainda não foi 

descoberta, porque não exista. O que existe soa diversos caminhos e varias teorias, que 

foram sendo elaboradas ao longo da historia da educação, para auxiliar aqueles que 

fazem parte desse processo. Diante desses vários caminhos o educador necessita se ater 

que as possibilidades soa inúmeras, onde não deve-se pautar em apenas uma teoria de 

como fazer educação, pois os sujeitos nesse processo são inúmeros, e cada um com uma 

especificidade diferente, sem contar que esses sujeitos aprendem em tempos e formas 

diversificadas. 

 

Palavras-chaves: desafio, ensinar e aprender, diversidade, eja. 
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Quando falamos em ensino e aprendizagem atualmente estamos nos relacionando 

a um processo bastante complexo, onde envolve sujeitos diferenciados com 

características próprias. Diante dessa complexidade, ato de ensinar e aprender acontece 

reciprocamente, ou seja, aquele que ensina, aprende porque se dispõe a isso, e aquele 

que aprender deve ter consciência de que não é uma folha em branco e que ao mesmo 

tempo em que aprender ensina. As discussões acerca de como ensinar? Qual o melhor 

método? Qual postura adotar frente aos sujeitos do processo ensino aprendizagem, são 

inúmeras. Porém, diante de tantas discussões, ainda não foi possível chegar a uma 

formula correta, ou a tão sonhada formula magica capaz de atender todas as 

especificidades dos sujeitos do ensino aprendizagem e em especial os sujeitos da eja, 

talvez essa fórmula magica de fazer educação, ainda não foi descoberta, porque não 

exista. O que existe soa diversos caminhos e varias teorias, que foram sendo elaboradas 

ao longo da historia da educação, para auxiliar aqueles que fazem parte desse processo.  

Diante desses vários caminhos o educador necessita se ater que as possibilidades 

são inúmeras, onde não deve-se pautar em apenas uma teoria de como fazer educação, 

pois os sujeitos nesse processo são inúmeros, e cada um com uma especificidade 

diferente, sem contar que esses sujeitos aprendem em tempos e formas diversificadas. E 

quando nos referimos a educação de jovens e adultos, estamos falando de sujeitos ativos 

na sociedade que já possuem uma gama de experiências de vida e que por um motivo ou 

outro foram excluídos do processo formal de aprendizagem. Com essa realidade o 

educador não pode adotar postura de mero transmissor de informações é necessário 

trazer o educando para juntos construírem novos conhecimentos a partir das construções 

ao longo da história. Com relação  a essa característica diz, Renato Hilário dos Reis p. 

62 (2011).  

― A descoberta do acolhimento, do ser acolhido, de ter direito a si 

mesmo sem ser rejeitado, sem ter medo de sê-lo. A possibilidade de 

falar e expressar seu sentir, seja dor, alegria, daquilo que o aflige no 

cotidiano: família, casa, emprego, rua. Aquilo que o aflige em si 

mesmo. Mas tendo alguém para partilhar e compartilhar. Ouvir. 

Acolher. dar atenção ponto. Contar sua historia e trajetória. Rir de si 

mesmo. Rir com o outro. Brincar consigo e com o outro. Ser. Dar 

oportunidades ao outro de rir com seu “causos”, coisas, historias 

trágicas e alegres. Enfim, um mundo de tortura, historicamente 

produzida e acumulada, que passa pelo cantar, desenho, conto, poesia, 

repente, improviso, cordel, historia de avós, pais e entre gerações.‖ 
 

No passado talvez o método de adotar apenas uma teoria, um método, desse certo, 

mas isso se devia ao contexto histórico da época, a cobrança da família, a rigidez das 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 764 

escolas calcadas num sistema tradicional onde apenas o educador era parte ativa do 

processo e o aluno era como se fosse uma folha em branco, que a isso devia apenas o 

ato de receber aquilo que o educador transmitia, através de uma educação bancaria onde 

o mesmo fazia do aluno um deposito de informações. 

No entanto, em nossa sociedade atual, onde os indivíduos possuem as mais 

variadas formas de acesso a informações desde a infância a idade adulta, o educador não 

pode ou não consegue adotar métodos conservadores e ter a convicção de que seus 

educandos o aceitaram passivamente, estamos no século dos questionamentos, ―nunca 

se filosofou tanto.‖ Os educandos de hoje quando chegam ate a sala de aula, não são 

vistos como se fossem folhas em branco (na realidade nunca o foram), possuem as mais 

variadas informações e uma visão altamente critica acerca da sua posição no mundo, o 

que não permite que sejam considerados como alheios ao processo de ensino 

aprendizagem. Ao contrario, sabem que são sujeitos ativos e participantes desse 

processo e que não devem aceitar passivamente tudo o que o educador transmite. 

Hoje, a peça principal do processo de ensino aprendizagem ―o educando‖, não pode 

mais ser visto como uma caixinha onde se deposita o que quiser (educação bancaria), o 

educador necessita conhecer esse sujeito, saber quais soa suas dificuldades, suas 

habilidades, para então traçar o perfil daqueles para quem vai ensinar. Fazendo este 

processo o educador terá maiores possibilidades de aplicar determinadas metodologias 

ou não, pois nenhuma sala de aula é homogênea, sabendo-se disso o educador poderá 

traçar suas estratégias de ensino aprendizagem, capazes de proporcionar um bom 

atendimento a esses sujeitos. 

Porém mesmo com métodos diferenciados, o que percebemos é muita resistência 

por parte dos educandos ao propor atividades relacionadas a leitura e escrita, tão 

fundamentais nos dias de hoje, saber ler e escrever faz muita diferença na vida dos 

indivíduos em sociedade. E este talvez seja um dos maiores desafios no ato de ensinar e 

aprender na eja. 

A prática da leitura se faz necessário em nossas vidas desde o momento em que 

começamos a "compreender" tudo à nossa volta no desejo de interpretar e perceber o 

mundo sob diversas perspectivas. Para tanto, precisamos compreender os enunciados e 

quanto mais informações possuir um leitor sobre o que vai ler, mais facilidade terá em 

interpretar um texto. Durante a leitura, o leitor faz inferências, percebe os efeitos de 

sentido avaliando o que leu verificando se há incoerências e relaciona o texto aos 

próprios objetivos, construindo uma idéia sobre seu conteúdo e extraindo o que 
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realmente lhe interessa. O ato de ler para Paulo Freire (1989, p.16), ―[...] deve começar 

a partir de uma compreensão muito abrangente do ato de ler o mundo, coisa que os seres 

humanos fazem antes de ler a palavra. Até mesmo historicamente, os seres humanos 

primeiro mudaram o mundo, depois revelaram o mundo e a seguir escreveram as 

palavras.‖. 

Sabemos a importância e a necessidade da leitura na nossa vida e a escola tem 

papel fundamental na formação de leitores competentes. O aluno pratica a leitura a 

partir do momento em que é motivado e sua capacidade de criar é a partir das leituras 

realizadas anteriormente. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.52) encontra-

se um conceito de leitura:  

A formação de leitores e, consequentemente, a formação de escritores, 

pessoas capazes de escrever com eficácia, e não, evidentemente, escritores no 

sentido de profissionais da escrita se dão devido à prática de leitura, pois ao 

lermos, nós adquirimos a possibilidade de produzir textos eficazes que nos 

fornece, por um lado, a matéria-prima para a escrita: o que escrever; por 

outro, contribui para a constituição de modelos: como escrever. A leitura 

deve ser um objeto de aprendizagem, e não apenas um objeto de ensino, 

como tem sido fundamentalmente na escola. Ler, não é apenas decodificar, 

converter letras em som, tendo a compreensão como consequência, mas a 

escola, com essa concepção de leitura vem formando, produzindo grande 

quantidade de ―leitores‖ capazes de decodificar todo e qualquer texto, mas 

com enorme dificuldade para compreender o que leem. Ler é interpretar. 

Interpretar é criar significado, não só a partir do que está escrito, mas também 

do conhecimento que cada leitor traz para o texto, partindo de que o 

significado está dado no texto. 

 

Nesse sentido entende-se que todo ser humano é capaz de ler e essa prática 

acontece desde o nascimento, considerando que a leitura pode ser feita em diversos 

aspectos, como a leitura de objetos, dos gestos, sons e imagens. O leitor ao percorrer os 

movimentados caminhos da leitura, encontrará sugestões de como ler e aproveitar 

melhor as informações veiculadas por um texto. Assim poderá redimensionar a 

importância da leitura, extraindo dessa experiência princípios práticos que lhe darão 

segurança para escrever de modo a alcançar seus objetivos. Para Angela Kleiman (2002, 

p.12), a leitura, ―[...] é entendida como um processo de produção de sentidos que se dá a 

partir de interações sociais ou relações dialógicas que acontecem entre dois sujeitos, o 

autor do texto e o leitor, o leitor constrói, e não apenas recebe um significado global 

para o texto, ele procura pistas formais, formula e reformula hipóteses, aceita ou rejeita 

conclusões, utilizando estratégias baseado em seus conhecimentos linguísticos e na sua 

vivência sociocultural (conhecimento de mundo) [...].‖ 

A escrita é uma conquista para todos, pois é a expressão verbal da criatividade, e 

os alunos devem ser motivados para o trabalho a ser proposto. Essa motivação é 
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despertada quando o aluno consegue de certa forma envolver o leitor com o conteúdo do 

seu texto como: informar, denunciar, expressar mágoas, sentimentos, opiniões entre 

outros. Dessa forma, o aluno mostra que sabe escrever, refletir e ser crítico e o professor 

não é um condutor de conhecimento, sim um sujeito mediador. 

Enquanto educadoras, consideramos muito importante refletir sobre a importância 

do ensino de todas as disciplinas sendo elas na Área da Linguagem, Área de Humanas 

ou Área de Ciências da Natureza, pois uma completa a outra, trabalhamos em conjunto 

em todos os aspectos, vislumbrando as possibilidades da atuação em sala de aula, 

independente do ―tema‖ ou ―sub-tema‖, buscando alternativas da formação 

leitor/produtor de textos, pessoas aptas a participarem socialmente do mundo em que 

vive.  

O estabelecimento da relação interpessoal e a comunicação são estratégias que 

facilitam o processo da educação, pois nessas estratégias, todos os agentes participam. 

Para que a educação aconteça à participação dos agentes é de suma importância. Muitas 

vezes o educando aprende com mais qualidade com um dialogo informal em sal de aula, 

do que com textos maçantes e exercícios exaustivos e sem significados. 

A atualidade nos oferece muitas facilidades, nos mais variados setores. Com as 

tecnologias ao alcance das mãos, onde o assunto que o educador apresenta em sala de 

aula, esta disponível nos mais variados formatos. Diante dessa realidade o educador 

necessita desenvolver métodos capazes de chamar a atenção dos educandos, ou seja, 

deve desenvolver conteúdos significativos, conteúdo estes que serão utilizados  pelo 

educando na pratica do seu cotidiano, que fará diferença na sua vida. É o que Paulo 

Freire diz sobre o ―aprender por toda vida‖.  

Desse modo, a partir das abordagens aqui apresentadas, esperamos ter 

demonstrado que a escola é um ambiente repleto de conhecimentos, que podemos 

desenvolver além da leitura e interpretação dos mais variados gêneros, as competências 

e habilidades, explorando o nosso lado crítico reflexivo a fim de que, o ato de ensinar e 

aprender na eja, possa influenciar na formação de educandos mais preparados e 

dispostos a enfrentarem o mundo fora do contexto da escola.   
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RESUMO: 

Este trabalho busca investigar como acontece o processo de ensino aprendizagem dos 

alunos especiais no EJA(Educação de Jovens e Adultos), tendo em vista que a inclusão 

é um processo de envolvimento no qual se acolhe o estudante especial para que o 

mesmo possa conviver com os demais e assim ter a oportunidade de estudar e melhorar 

seus conhecimentos, devido as dificuldades que cada um possui  estes alunos 

necessitam de materiais diferenciados que atendam suas particularidades. E por se saber 

que o aluno especial quando chega na sala de aula, este geralmente esta em distorção 

idade série por ter ficado por vários anos recebendo auxilio para sua vida cotidiana na 

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra), e por isto 

muitas vezes estes veem estudar na EJA encaminhados pela APAE, com isto os 

professores da sala de aula e da sala de recurso que recebe estes no CEJA Antonio 

Casagrande tem que se adaptar por ter apenas materiais infantilizados na escola e por 

entender que não é preparado materiais concretos para o atendimento de alunos jovens e 

adultos, que se faz necessário que o educador confeccione os materiais concretos para 

os alunos, isto faz com que os professores se reorganize para atender melhor estes 

educandos uma vez que esta clientela é de adultos então os educadores precisam 

trabalhar com estes como tal, uma vez que estes exigem isto dos professores em sala de 

aula. 

Palavras-chave: INCLUSÃO. EJA. APRENDIZAGEM. 
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A Sala de Recursos Multifuncional deste Centro de Ensino realiza o 

atendimento educacional especializado para alunos com necessidades educacionais 

especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em 

um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, 

subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida escolar com 

autonomia. O que faz com que este educando busque a perceber e atende ao mesmo 

como sujeito promovendo a aprendizagem deste de maneira a admitir que o mesmo 

tenha uma educação inclusiva. E este ensino não deve ser confundido com educação 

especial, a qual se apresenta numa grande variedade de formas incluindo escolas 

especiais, unidades pequenas e a integração das crianças com apoio especializado.  

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades 

especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino. 

 A diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da 

sociedade. As políticas recentes do setor têm indicado três situações possíveis para a 

organização do atendimento: participação nas classes comuns, de recursos, sala especial 

e escola especial.  

E por isto, se faz necessário que, o aluno especial receba atendimento 

individual especializado, afetivo e pedagógico institucional adequado às diversas etapas 

do desenvolvimento cognitivo, bem como um planejamento diferenciado e adequado 

aos alunos com necessidades educacionais especiais de acordo com a EJA com o intuito 

de contribuir para a redução das desigualdades educacionais por meio da participação 

dos cidadãos em políticas públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação, 

fazendo com isto, que haja a eliminação das barreiras arquitetônicas nas escolas, o que é 

uma condição importante para a integração dessas pessoas no ensino regular, 

constituindo uma meta necessária. Porém, para que isto aconteça, também, se faz 

necessário o material didático-pedagógico adequado, conforme às necessidades 

específicas dos alunos. Em princípio, todos os professores deveriam ter conhecimento 

da educação de alunos especiais.   

E também conhecer que fato o que é e como deve funcionar a educação 

inclusiva, pis o mesmo é um processo em que se amplia a participação de todos os 

estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da 

cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam 

à diversidade de alunos. É uma abordagem humanística, democrática, que percebe o 
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sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e 

a inserção social de todos. 

A Educação Inclusiva atenta a diversidade inerente à espécie humana, busca 

perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os sujeitos-alunos, em 

salas de aulas comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. Prática pedagógica coletiva, 

multifacetada, dinâmica e flexível requer mudanças significativas na estrutura e no 

funcionamento das escolas, na formação humana dos professores e nas relações família-

escola. Com força transformadora, a educação inclusiva aponta para uma sociedade 

inclusiva. 

As tendências recentes dos sistemas de ensino são as seguintes. 

Integração/inclusão do aluno com necessidades especiais no sistema regular de ensino e, 

se isto não for possível em função das necessidades do educando, realizar o atendimento 

em classes e escolas especializadas. Ampliação do regulamento das escolas especiais 

para prestarem apoio e orientação aos programas de integração, além do atendimento 

específico; melhoria da qualificação dos professores do ensino fundamental para essa 

clientela; expansão da oferta dos cursos de formação/especialização pelas universidades 

e escolas normais.  Uma política explícita e vigorosa de acesso à educação, de 

responsabilidade da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, é uma 

condição para que às pessoas especiais sejam assegurados seus direitos à educação. 

Propõe-se uma escola integradora, inclusiva, aberta à diversidade dos alunos, no que a 

participação da comunidade é fator essencial.  

A atuação profissional na sala de recurso deve levar em conta o pensamento 

prático de ambos, com capacidade reflexiva embasada em meios teóricos. O uso de 

recursos didáticos como atividade/tarefas/ dinâmicas devem ser ampliadas para 

sequências didáticas. Diversas maneiras metodológicas de aula: uso de sequência 

didática; o papel do professor/aluno. Gestão do espaço e tempo, organização dos 

conteúdos, materiais dos currículos que são apropriados para este educando. Os 

conteúdos são distintos: conceituais (o que saber), procedimentais (o que fazer) e 

atitudinais (como se deve ser - normas e valores). As sequências de conteúdos são 

conjuntos ordenados de atividades articuladas para um objetivo, com conteúdo concreto.  

Desta forma, se considera que a Sala de Recursos assegura aos alunos que 

apresentam dificuldades na aprendizagem, alunos com necessidades especiais e 

possíveis distúrbios de comportamento, sendo eles pedagógicos e/ ou clínicos os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidades_educativas_especiais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
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mesmos direitos dos seus colegas escolarizados, possibilitando aos mesmos elevar sua 

autoestima e a vontade de aprender, oportunizando-os a acompanhar e a participar de 

forma ativa da etapa ou segmento no qual estão inseridos. 

Uma vez que nela também acontece o processo sócio interativo que  é apoiado 

por Piaget e Vygotsky. Para Vygotsky reconstrução é criar e recriar significados; Piaget 

e Vygotsky afirmaram que a linguagem é a mediação do pensamento e a interação 

social resulta em aprendizagem. 

Não é justo que um aluno com deficiência seja matriculado em uma 

escola, na qual os professores não estão preparados para recebê-las e 

onde não há recursos para responder às suas necessidades! 

(VASCONCELLOS, 1994).  

 

Contudo se considera que o processo ensino-aprendizagem deve privilegiar a 

aquisição de um saber vinculado à realidade social. Para isto, as estratégias de ensino 

utilizadas devem, de um lado, possibilitar uma relação da experiência do aluno com o 

saber produzido na sociedade e, de outro, favorecer o desenvolvimento da capacidade 

de superar este saber. E a aprendizagem é, melhor, efetivada quando o indivíduo tem 

conhecimento do seu próprio funcionamento cognitivo e a capacidade de planejar, 

acompanhar e avaliar seu processo de cognição, ou seja, habilidades metacognitivas, 

demonstrando regulação e controle das atividades realizadas durante o processo de 

aprendizagem, sendo capaz de aprender a estratégia necessária para realizar uma tarefa 

específica e nesse aspecto, a Sala de Recursos do CEJA procura auxiliar o professor a 

identificar as áreas de interesse, as competências e habilidades, quais estão evidentes e 

quais necessitam ser estimuladas, tendo em vista a individualidade e as necessidades 

educacionais especiais de cada aluno. 
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE EJA: RETRATO DA VIVÊNCIA E 

DA INCLUSÃO 
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Resumo:  

Este texto propõe reflexões sobre a inclusão da Pessoa com Necessidades Especiais 

(PNE) na Educação Básica no estado de Mato Grosso. As políticas de inclusão estão em 

processo evolutivo, as escolas recebem suporte profissionais; interprete de libras, 

monitor para alunos com mobilidade reduzida, professores da sala de recursos 

multifuncional e formação continuada para os profissionais da educação, mas ainda é 

insuficiente para garantir uma educação pública de qualidade e promover a inclusão de 

fato. Destacamos o cotidiano dos profissionais que atuam na Eja que tem uma grande 

diversidade que requer planejamento individualizado adaptação curricular para os 

alunos com necessidades especiais. Refletimos sobre a realidade e angustias no Ceja 

Antonio Casagrande onde está inserido um grande número de estudantes com 

necessidades especiais, a falta da estrutura física e humanas, além de formação 

específica tanto na graduação quanto na formação continuada para os profissionais que 

nela atuam. Diante de todos as situações vivenciadas o Ceja Antonio Casagrande em 

parceria com professoras da sala de recursos multifuncionais têm proporcionado 

discussões e orientações  na formação continuada no projeto da sala do educador, o que 

tem contribuido para uma inclusão menos excludente  dos alunos com necessidades 

especiais na Educação Básica na Eja. 

 

Palavras-chaves: Formação continuada; Eja; Inclusão; 
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Introdução  

A educação brasileira, ao longo das últimas décadas, tem sido, cada vez mais, 

foco de debates em toda sociedade, assim como objeto de politicas públicas 

diversificadas que visa ampliar seu alcance e qualidade nas distintas formas de 

estruturação da educação brasileira, sendo organizadas em etapas ou modalidades 

promovendo discussões nos aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, e tantos 

outros. Observamos os desafios mais importantes para a próxima década, estão na 

qualidade do ensino da Educação Básica assim como na modalidade da EJA, a 

qualidade na formação dos professores sem dúvida, esses são pontos essenciais para 

atender as necessidades especificas de cada aluno. 

A evolução das ações das politicas públicas na educação básica e especial nos 

últimos anos tem garantido um aumento significativo nas matriculas de alunos com 

necessidades especiais na rede pública de ensino e tem causado grandes discussões 

acerca desse assunto. 

  O objetivo desse trabalho é ressaltar como os profissionais da Educação de 

Jovens e Adultos vivenciam no seu cotidiano escolar da EJA, os desafios do trabalho 

pedagógico para atender os estudantes com necessidades especiais, além de refletir 

sobre os princípios legais vinculados a atual concepção da EJA, discutir os desafios da 

formação continuada dos professores, buscando a transposição dos conhecimentos 

teóricos e práticos que é de grande relevância no sistema educacional na  atual 

conjuntura da EJA.  

Uma das justificativas desse trabalho é discutir sobre a responsabilidade da 

execução das politicas de inclusão, bem como a formação continuada dos profissionais 

da educação para atender as necessidades especificas do público da EJA. Vivemos um 

momento histórico de reflexão sobre como deve ser a formação dos profissionais que 

atuam no campo educacional, no que se refere as diretrizes curriculares de professores 

da EJA, no sentido de adequá-las à nova legislação e a nova realidade social do 

cotidiano escolar. 

 

Os desafios da EJA na inclusão de alunos com necessidades especiais. 

Nas últimas décadas, a inclusão de pessoas com deficiência nas classes comuns 

da rede regular de ensino vem sendo discutida e assumida como um direito fundamental 

na perspectiva da educação inclusiva, a escola passa a ter uma nova função que é a de 
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atender à diversidade de população, inclusive de alunos com deficiência intelectual, 

física, múltiplas entre outras. 

Hoje vivemos grandes dilemas dentro da escola, uma das preocupações 

vivenciadas pelos professores da EJA do CEJA Antonio Casagrande é identificar as 

questões vinculadas a diversidade, ao diálogo e a autonomia dos alunos. Existe uma 

grande tensão entre a diversidade e igualdade, tendo em vista que as diferenças 

marcante do público da EJA é a idade que incluem estudantes de 15 anos acima, as 

experiências formais e informais que os alunos trazem consigo, as heranças culturais e 

religiosas, além da quebra de paradigmas em relação ao preconceito dos alunos com 

necessidades especiais. Assim trabalhar na EJA é se confrontar cotidianamente com 

dilemas de uma modalidade de ensino que tem na sua origem a desigualdade e a 

exclusão. 

Segundo Freire (1987) o direito à educação não se reduz somente a estar na 

escola, mas sim em aprender. E, aprender para tomar consciência de seu estado de 

opressão, para que assim possa se libertar daqueles que o oprimem. E para que os 

jovens e adultos possam aprender adequadamente, é preciso considerar o conhecimento 

que estes estudantes possuem. Em geral, os estudantes da EJA possuem uma 

considerável experiência de vida. E, já aprenderam diferentes coisas em diferentes 

contextos pela necessidade que a vida lhes impõe. Verificamos que no CEJA Antonio 

Casagrande os estudantes com necessidades especiais têm conhecimento, ainda que 

inadequados do ponto de vista escolar, daquilo que se discute em sala de aula. Se para 

um adulto que tem dificuldades na aprendizagem, possui uma experiência de vida 

menor, este conhecimento é de grande relevância para a aprendizagem e motivação, não 

seria diferente para um jovem ou adulto que está na sala de aula como estudante. Mas 

ainda esbarramos com grandes obstáculos na inclusão de alunos com necessidade 

especiais tanto arquitetonicos, falta de infraestrutura física, humana e qualificação de 

profissionais para atender a demanda da EJA de alunos com necessidades especiais. 

Franzi (2010, p.2) explica que ―não é tarefa fácil o reconhecimento do sujeito 

jovem e adulto que tem pouca ou nenhuma inserção no mundo escolar como um sujeito 

que possui saberes‖. Podemos observar que desconsiderar esta realidade pode, não 

somente tornar o processo de aprendizagem menos efetivo mas também, desmotivar os 

alunos. Ao longo do processo de ensino aprendizagem dos alunos com necessidades 

especiais vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução dos 

conhecimentos curriculares seja eles adaptados ou não, em interação com os saberes não 
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formais dos alunos que apresenta uma certa limitação cognitiva, social e até mesmo 

cultural. 

De acordo com FREIRE, ―o trabalho de construção de autonomia é o trabalho do 

professor com os alunos, e não do professor consigo mesmo‖. Concordamos com Freire 

que o grande desafio é o respeito à autonomia, a dignidade e à identidade do sujeito 

ético, os quais vão se explicitando seus interesses e necessidades, criando confiança em 

si próprio, como sujeitos históricos, sendo capazes de assumir o pleno uso das suas 

potencialidades físicas, intelectuais e morais. 

Podemos observar que um dos grandes pontos centrais é a consideração do 

avanço nas politicas educacionais, por outro lado apontam a ausência de uma politica 

séria e efetiva de educação inclusiva no sistema escolar em especial na EJA, os quais 

apresentam processos de rupturas, descontinuidade e ausência de formação continuada 

de docentes que seja adequada para atender alunos com necessidades especiais. 

O desafio do processo de inclusão é conseguir dar a todos os alunos condições 

igualitárias em relação à aquisição do conhecimento. Assim, pode-se considerar que um 

dos desafios desta década imposto aos educadores é tornar eficaz o processo de inclusão 

das pessoas com deficiência nas classes regulares, se pensar na EJA o desafio pode ser 

ainda maior. 

Para Ferreira (2009), a inclusão de pessoas com deficiência na EJA deve ser bem 

planejada, pois muitas práticas escolares contribuem para exclusão deste aluno. Assim 

como os demais estudantes da EJA, o aluno com deficiência busca nesta modalidade de 

ensino a possibilidade de aprender os conhecimentos básicos que lhe garanta entrar no 

mundo de trabalho, ou seja, se preparar para a vida. 

 

A formação continuada de professores da EJA na educação Inclusiva. 

A preocupação em promover a formação dos professores da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), em especial, as necessidades de sua formação de professores do CEJA 

Antonio Casagrande surgiu da necessidade de atender aos alunos com necessidades 

especiais inclusos nesta modalidade, tendo em vista que nos últimos anos a matricula de 

estudantes com necessidades especiais aumentou significativamente, com esse aumento 

houve a necessidade de formar os professores para atender esse novo público. 

A palavra formação significa e representa fenômenos diferentes, dependendo a 

que se destina. De um lado, está ligada à subjetividade dos sujeitos, seu saber fazer, suas 

habilidades e, por outro lado, está ligada à objetividade dos professores. O sentido 
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adotado de formação, neste estudo, está ligado à subjetividade dos sujeitos, por 

conseguinte considerada processo, pois é demandada de uma situação no contexto de 

uma prática pedagógica, na EJA, que procura refletir atualmente sobre formação, no 

sentido objetivo de programas, destinados aos professores, em especial, de formação 

contínua, equivale a transgredir velhos conceitos e apresentar novos paradigmas. 

Para que a formação acontecesse de forma ampla houve a necessidade de buscar 

uma abordagem histórica, visando novas perspectivas para a EJA. A educação que 

queremos? O que aprender? Como aprender? Os conteúdos significativos para a 

educação de jovens e adultos; a interdisciplinaridade como perspectiva ao trabalho com 

o adulto; perfil do aluno adulto e o perfil do aluno com necessidade especial incluso 

além da análise dos conteúdos e objetivos didáticos das diferentes áreas curriculares, em 

específico, a área da linguagem oral e escrita, com a análise dos níveis de escrita. De 

acordo com as discussões a cerca desse assunto formação continuada contempla essas 

mudanças.  

Nunes (2002, p.84) analisa a prática dos professores, afirmando que ―esta nova 

prática implica competências, habilidades e conhecimentos específicos, cuja aquisição 

deve ser o objetivo central da formação inicial e continuada dos docentes‖.  

Os professores da EJA do CEJA Antonio Casagrande vivem realidades que 

exigem um conhecimento e um fazer diferenciados, pois estão em contato com um novo 

tipo de aluno, diferentes em relação ao perfil, aos interesses e às condições de vida de 

cada aluno incluso. 

 Diante dos desafios postos para esses professores, cujo único espaço de 

formação é a sala do educador, foi realizada uma parceria com as professoras da sala de 

recursos multifuncional que está promovendo discussões, orientações e reflexões sobre 

os alunos com necessidades educacionais especiais inclusos na EJA bem como 

discorremos sobre a modalidade da EJA, buscando entender a história de seus conceitos 

em nível geral e, em especial, o que a EJA significa no Brasil, no campo dos direitos e 

das políticas públicas, e compreender o papel a desempenhar pelos professores nessa 

modalidade educativa.  

Constatamos que existe uma grande preocupação em tornar os professores mais 

autonomos em relação a inclusão escolar, através de formação continuada, trabalho 

colaborativo, reflexão sobre a prática pedagógica e estratégias no contexto da inclusão 

escolar evidenciando a necessidade de formação docente. 
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A proposta de formação continuada do CEJA Antonio Casagrande, busca 

estratégias na formação continuada de professores para a inclusão dos alunos com 

necessidade especial, houve avanços, no entanto não eliminam os desafios, conflitos e 

tensões que circulam no interior da escola, em especial no preparo dos professores para 

atender o contexto da EJA na Educação Especial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Educação de Jovens e Adultos encontra-se diante de antigos e novos desafios 

para melhorar a sua qualidade como um todo, dentro desses desafios, está a formação de 

professores para atuar nesta modalidade da EJA. 

A EJA enquanto modalidade educacional que atende alunos-trabalhadores, 

alunos com necessidades especiais, tem por finalidade o compromisso com a formação 

humana e com acesso e permanência dos alunos com necessidades especiais. Nesse 

sentido passa a propiciar ao educando o desenvolvimento da sua autonomia intelectual e 

moral. Tendo em vista este papel, a educação deve investir em uma formação que 

possibilite ao individuo aprender criticamente participando do trabalho e da vida 

coletiva,  acompanhando a dinamicidade das mudanças sociais, partindo da utilização 

metodológica adequada de conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio histórico na 

educação de jovens e adultos  

O grande desafio de ser professor consiste em buscar o conhecimento inovando 

sua prática, se capacitando para atender as demandas da realidade na qual educador e 

educando estão inseridos.  

Verificamos a necessidade do professor em participar de formação continuada e 

não se restrinja apenas a sala de aula, mas perceba que ele é parte integrante e 

responsável da escola e, porque não, da própria sociedade.  

É preciso repensar a formação de professores para atuar na Educação Básica, na 

modalidade EJA, refletindo sobre as políticas e práticas encontrando caminhos para 

melhorar e propiciar uma educação de qualidade para garantir o acesso a todos, sem 

distinção. É fundamental buscar uma formação de professores adequada a estes 

educandos com necessidades especiais, que trazem consigo uma rica experiência, que já 

têm uma história, uma cultura, um longo caminho percorrido. Todos os cidadãos têm 

direito a uma educação que não se limite apenas ao ensinar ler e escrever, mas sim, uma 
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educação que propicie autonomia, capacitando seus alunos a participar de maneira 

crítica na sociedade. 
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RESUMO: 

A iniciativa deste trabalho se deu para investigar a experiência dos professores da 

Escola CEJA Antônio Casagrande de Tangará da Serra na qual se observou que há um 

número significativo de educandos que apresentam muitas dificuldades de 

aprendizagem referente à leitura, interpretação e produção escrita, e se viu que fora 

realizado um trabalho para contribuir de forma bastante significativa para a superação 

das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos mesmos, que ainda não possuem 

as habilidades necessárias para o domínio da leitura, interpretação e escrita. Neste 

trabalho operacionalizou uma prática pedagógica que fora revisada coletivamente sobre 

a proposta pedagógica da escola, o planejamento das atividades educativas, E através da 

observação de cada educando, respeitando a particularidade de cada qual no seu 

processo de ensino aprendizagem se pode caracterizar a proposta de ensino para cada 

um poder sanar as suas dificuldades de aprendizagem, podendo adotar uma metodologia 

que melhor atenda cada individualidade e ter estratégias e atividades pedagógicas que 

busquem dar sentido aos problemas revelados. Sendo que todas estas estratégias e 

recursos de ensino-aprendizagem visam garantir que todos os alunos aprendam, 

objetivando assim a superação dos problemas de ensino aprendizagem através de um 

planejamento que inclua como proposta atividades diversificadas e individuais de 

acordo com a dificuldade de cada educando e que minimizem o fracasso escolar e 

melhore a auto- estima do aluno, proporcionando através de atividades diferenciadas o 

agir e refletir deste aluno para que ele se torne um individuo ativo e participante da 

sociedade na qual se encontra inserido como cidadão. 

 

Palavras Chave: ensino aprendizagem. Aluno. Dificuldades. 
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Visto que a Escola CEJA Antônio Casagrande possui um número significativo 

de educandos que apresentam muitas dificuldades de aprendizagem referente à leitura, 

interpretação e produção escrita admitiu se realizar um trabalho, o qual acreditamos que  

poderá contribuir, de uma maneira bem significativa, para a superação das dificuldades 

de aprendizagem apresentadas pelos mesmos, que ainda não possuem as habilidades 

necessárias para o domínio da leitura, interpretação e escrita. 

Neste trabalho busca-se uma prática pedagógica que reflita coletivamente sobre 

a proposta pedagógica da escola, sobre o planejamento das atividades educativas, sobre 

as estratégias e recursos de ensino-aprendizagem, visando garantir que todos os alunos 

aprendam a ler, a escrever e a produzir textos. E para que, assim, estes admitam a 

superação dos problemas de ensino aprendizagem com atividades diversificadas e 

individuais de acordo com a necessidade de cada aluno, e para que isto acontecesse 

primeiramente se separou os alunos com mais dificuldades para que fossem atendidos 

em momentos diferenciados e individualmente oferecendo a eles atividades 

diversificadas e individuais que minimizem o fracasso escolar melhorando sua 

autoestima e também proporcionando situações de agir-refletir compatíveis com os 

objetivos educacionais, metodologias e conteúdos programáticos da escola, haja vista 

que, a educação deve voltar-se para uma formação nas quais os educandos possam aprender 

permanentemente; refletir criticamente; agir com responsabilidade individual e coletiva. 

Isto será é possìvel, se o Apoio Pedagógico, que é ―uma modalidade de 

atendimento educacional desenvolvido no Ensino, destinado a alunos com dificuldades 

de aprendizagem, que não são portadores de deficiências ou condutas típicas, cuja 

finalidade é facilitar a aprendizagem daqueles alunos que apresentam história de 

fracasso escolar no Ensino Fundamental como: multirrepetência, dificuldades em 

alfabetizar-se e hiperatividade‖ funcionar corretamente, pois ―os serviços prestados não 

devem ser confundidos com reforço escolar (repetição da prática educativa da sala de 

aula centrada no conteúdo programático), nem com as atividades inerentes à orientação 

educacional‖.  

O professor, habilitado para o trabalho com esses alunos, deverá atuar como um 

mediador, em atendimento grupal ou individual. Entenda-se por mediação, toda 

intervenção do professor, que colabore para a melhoria da auto-imagem e 

reinterpretação do mundo. Nesta função o educador deve utilizar de equipamentos, 

materiais pedagógicos e audiovisuais, como suporte aos alunos que apresentem 
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distúrbios gerais de aprendizagem e aos superdotados, para os quais os recursos 

peculiares já tenham se esgotado. 

É interessante ressaltar que o trabalho com as dificuldades de aprendizagem 

depende dos objetivos educacionais, do currículo estabelecido, dos níveis exigidos, dos 

sistemas de avaliação, do princípio democrático de educação para todos, deve ser 

acrescido de indagações, decorrentes das crescentes exigências de uma sociedade que se 

renova e busca, constantemente, o fortalecimento da cidadania. 

Assim, podemos considerar que as dificuldades de Aprendizagem estão 

relacionadas com atrasos de aquisição da fala, problemas de percepção motora, 

problemas visuais, problemas de cálculo, problemas de leitura, entre outros fatores.  

E em inúmeros casos o educador tenta saber por que este aluno tem dificuldade 

no seu processo de ensino aprendizagem e na maior parte das vezes se considera a 

preguiça, falta de interesse da família em auxiliar o mesmo o que faz com que este 

aluno se torne cada vez mais desmotivado a aprender. 

Não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero 

dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar 

exige a existência de quem ensina e de quem aprende. 

(FREIRE, 1993).  
 

O que o educador deveria considerar é que ambos, educador e aluno, precisam se 

ajudar neste processo de ensino aprendizagem no qual um é o estimulador e facilitador e 

o outro é o aprendente do processo, e em inúmeras vezes os educadores podem observar 

que o problema da indisciplina está interligado a dislexia não resolvida em anos 

anteriores, a dificuldade em aprender que esta relacionada na verdade, a aspectos 

fundamentais que precisam ser trabalhados para obter-se um melhor rendimento em 

todos os níveis de aprendizagem e conhecimento. Quando falamos de aprendizagem e 

conhecimento não estamos nos referindo somente a conteúdos disciplinares, mas 

também a conhecimento e desenvolvimento da vida deste aluno que são tão importantes 

quanto. 

A aprendizagem está diretamente relacionada à conduta. É 

aprendendo que reformulamos nossa maneira de atuar no 

mundo e sobre ele. (SOARES, 2003). 

 

E o educador faz parte deste processo de ensino aprendizagem auxiliando nas 

dificuldades e orientando nos momentos específicos para que este aluno obtenha êxito e 

consiga se envolver no seu processo educacional o que irá fazer com que este aluno se 

liberte emocionalmente também, pois não saber ler e escrever muitas vezes traz 
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problemas sérios na auto estima do mesmo o que faz com que este aluno se sinta 

inferior em relação aos outros colegas de escola. Por isto é bom poder mediar às 

dificuldades dos educandos e tratar as mesmas como algo do cotidiano de um educador, 

para que assim este possa se desenvolver de maneira adequada na sua vida educacional. 
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GT 7: Educação e Sustentabilidade 

 

Este Grupo de Trabalho sobre Educação e Sustentabilidade trata dos modos, práticas e 

saberes dos povos indígenas, quilombolas e oriundos dos assentamentos da reforma 

agrária e comunidades tradicionais. Toma como ponto de partida a sustentabilidade 

dentro de cada realidade considerando o atual debate desenvolvimento sustentável, 

tendo como pano de fundo a discussão que estabelece entre educação e trabalho. Visto 

que essas ações passam pela a educação porque inclui formar pessoas que possa ser 

protagonista, defender e buscar meios de alternativas de sustentabilidade dentro da 

comunidade. Procura contribuir para o debate a partir do uso do referencial teórico, bem 

como os saberes locais e a continuidade de marcas culturais e de identidades, com a 

sobrevivência das famílias em modelo ambientalmente sustentável, as expectativas e as 

condições de educação e trabalho que fortaleçam a possibilidade de condições melhores 

de vida. 

 

Coordenadores: 

Eliane Boroponepa Monzilar – Aldeia Umutina 

Edna Monzilar – Aldeia Umutina 

Osvaldo Corezomaé Monzilar – Aldeia Umutina 
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ASSENTAMENTO JOÃO E MARIA: VISÕES DA INFÂNCIA 

 
Maria das Dores Pereira da Silva
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Meiry Conceição da Silva
238

 

Teferson Cristian da Silva
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RESUMO 

 

Este projeto investigou o motivo que levam as crianças do assentamento João e Maria a 

resistirem com os avós e, elucidando  suas  conclusões objetivas na reforma agrária ,revelando 

o que as crianças gostam e não gostam em  suas vidas. A metodologia de pesquise subsidiada  

na sociologia da infância , abarcou a realização de fatos narrados pelas crianças. Investigou  

as condições das famílias  de avós no espaço  do  campo ,estabelecendo  uma relação dessas 

com a qualidade de vida  dos/das  netos /netas. Os dados nos trazem as vozes dos adultos e 

das crianças  assentadas e, em relação a reforma agrária  nos oferecem subsídios  para   

compreendermos  as diferentes  infâncias. Essa pesquisa tem por objetivo  compreender  sua 

realidade no seu contexto. Isso demonstrou as condição fundamentais que acreditam que elas 

tem opiniões /experiências ,que  podem se constituir  em elementos  que venham interferir ,a 

questionar aspectos que afetam suas vidas.   

 

Palavras-chave: visões, infância e assentamento. 
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INTRODUÇÃO 

 

O espaço geográfico brasileiro, e nele o mato-grossense, tendo muitas terras para 

trabalhar, sofreu profundas transformações a partir do Golpe Militar de 64. Onde intensificou-

se vários projetos de integração, através da ocupação de novas áreas pouco povoadas, visando 

o processo de desenvolvimento econômico-nacional. Pois apesar do aumento da população, 

das grandes indústrias e também das imensas produções agrícolas, Mato Grosso ainda no 

contexto atual possui muitas terras concentradas nas mãos dos grandes latifundiários pouco 

produtivas. Havendo necessidade de ocupação para que possa produzir mais produtos 

alimentícios e diminuir a migração das famílias do campo para a cidade. 

Em razão de uma série de fatores, o trabalho apresenta um estudo com crianças 

moradoras do Assentamento João Maria em Barra do Bugres. Pela observação do cotidiano 

em que as crianças buscou-se aprender os significados da vivência da infância no interior de 

um movimento social organizado. Verifica-se que as crianças em suas ações coletivas 

voltadas para a atividade do brincar interpreta suas experiências em seu meio social. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Tais trabalho busca superar uma análise dos processos de formação humana advindo 

das teorias psicológicas que produziu uma visão universal e normativa do desenvolvimento do 

indivíduo fazendo emergir a diversidade de significado das experiências das mesmas. 

Apesar de muitos estudiosos terem desenvolvidos estudos sobre a criança nas relações 

com os diversos espaços sociais de inserção. Porém afirma (Quintero 2002) ―Ainda está por 

fazer a sociologia da infância no Brasil‖. 

A chamada sociologia da infância busca-se aprender o impacto e as consequências dos 

recentes processos históricos de globalização sobre as crianças em diferentes contextos. 

 

METODOLOGIA 

 

Este texto apresenta metodologia utilizada para a realização de uma pesquisa que tem 

como questão central conhecer que sentido acerca da infância são evidenciados pelos 

diferentes atores que independentemente da idade, todos os sujeitos inseridos em qualquer 
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fenômeno social podem ser importantes informantes que ajudam a compreender suas 

dinâmicas. As crianças do Assentamento João Maria foram buscada para entender melhor 

sobre o convívio de sua infância e luta no Assentamento, não só porque são presença 

constantes em todos os espaços criados e recriados no processo de luta pela terra, mas 

também para compreender como é a vivência das mesmas. 

No Assentamento está cada vez mais difícil encontrar jovens que pensam em 

permanecer no próprio Assentamento, pois eles não visualizam grandes possibilidades de 

crescer profissionalmente. Nesse processo de inserção na ordem social, as crianças revelam 

uma produção cultural diferenciada resultante da interação com o mundo adulto, formulando 

o que se define como cultura infantil e central indicando um enfoque interdisciplinar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na pesquisa sobre a convivência com seus avós tem se privilegiado essa compreensão. 

―As crianças são ativas na sua própria construção da infância, nas formas 

institucionais sociais fornecidas pela sociologia infantil‖. (PERROTI, 1982, p.106). 

Ou seja, existe não apenas uma especificidade da ação infantil na busca de 

compreender o mundo e de apreciar a convivência com os avós. 

Falar de criança é sempre um desafio, primeiramente por que somos adultos falando 

sobre criança. A criança frágil, bem educada, encantadoras, são formas como nós adultos 

vemos as crianças. Ao analisar os significados e sentido da infância pelo olhar das crianças do 

Assentamento João Maria, a primeira questão colocada é como estas crianças se veem como 

crianças e o que elas tem a dizer sobre sua infância. 

Esses movimentos sociais como o MST vê as crianças como um ser que participa da 

organização desse movimento, ou seja, tem total atuação dentro do mesmo nas suas lutas, e 

tem uma função específica na sua dinâmica. 

As crianças dos MSTs percebem-se como ser de direito e se mobilizam para alcança-

los. Elas são os personagens centrais da ocupação e que ao longo dos anos se organizaram na 

luta por melhorias nas suas condições de vida. Portanto se faz necessários. 

―Reconhecer a criança como sujeito que tem direitos: desde bebês é alguém 

que merece ser respeitado na sua singularidade, que tem importância para a 

coletividade, pois é parte integrante deste coletivo, e portanto deve ter 

oportunidade de se expressar e ser compreendidas‖. (MST 2004, p.42). 

É por esse lugar que conquistaram que as crianças lutam e criam seus espaços de 

organização. 
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Os discursos e práticas dessas crianças mostram não apenas a importância do 

pertencimento a um movimento social organizado na estruturação de sua 

identidade mas também criticam o processo dessa construção. ―a luta vai se 

apresentando como uma vivência existencial total‖. (ARROYO, 2000, p.7). 

 

Esta condição de sujeito pleno de direito inclusive de participação direta sobre as 

decisões que envolvem sua comunidade requer que eles assumam esta concepção de infância 

do movimento, principalmente aqueles que acompanham as crianças em suas mobilizações. 

―Esses precisam escutar as crianças, considera-las e respeitá-las como crianças de fato 

e de direitos, e não trata-las como adultos em miniaturas. As suas decisões precisam ser tão 

respeitadas quanto seriam algum outro trabalho com os adultos‖. (MST, 1999, p.25). 

Essa dinâmica da participação não tem na visão do MST apenas uma conotação de 

formar quadro para o movimento e de preparação para a vida adulta. Ela vai além, no sentido 

de proporcionar uma vivência significativa do tempo da infância para as crianças que fazem 

parte do MST. 

Os adultos que formam referências para as crianças estão nos espaços de convivência 

familiar (avós). A relação das crianças com essas pessoas, tornam-se fundamentais para que 

elas se apropriem dos significados presentes na sua cultura. Os adultos com os quais as 

crianças convivem serão mediadores de sua relação com a cultura. São eles que ensinam a 

forma de ser e agir de sua comunidade. 

Os movimentos lúdicos que as crianças do Assentamento João Maria vivenciam 

quando acompanham os pais ou avós para ajuda-los, são experiências que contribuem para 

que as mesmas aprendam a viver em comunidade, e que ao fazer parte de um grupo, elas 

possam também contribuir para a sua sobrevivência. E isto para elas tem relevância, pois se 

sentem inseridas em uma sociedade, não apenas como projeto de futuro mas como co-

construtora. Esta é uma especificidade que a vida no Assentamento torna possível: as crianças 

tem consciência de que não podem ser explorada e, ao mesmo tempo que podem trabalhar 

para contribuir com sua comunidade, mesmo tendo consciência das dificuldades, as crianças 

sabem como suas presenças é importante na vida dos avós. Reconhecem que são parte 

fundamental do cotidiano da família e, por isso, se preocupam com a vida dos mais velhos. 

A maioria dos avós, antes de serem assentados pela reforma agrária morou no campo, 

muitos foram impulsionados ao Assentamento pela falta de oportunidade nas cidades, 

segundo essas pesquisas diz que a idade dos avós não é avançada. A maioria passou grande 

parte no campo. 
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―Conhecer as crianças requer também estabelecer os itinerários que elas 

percorrem entre os diversos espaços da vida social. E ainda que ao analisar 

os fatos, a exclusão social da infância apontam quatro espaços estruturais em 

que as crianças estão inseridas: o espaço da produção, da cidadania, o 

doméstico e o comunitário‖. (SARMENTO, 2002). 

 

No espaço doméstico ressaltam-se as novas configurações familiares e as incidências 

da pobreza nesses novos modelos de família, principalmente nas famílias de mãe solteira, 

onde a maioria das crianças são criadas pelos avós, onde essas crianças além de fazerem parte 

desse movimento, ainda vivem em uma família pouca estruturada. 

O Assentamento João Maria foi escolhido para realizar as observações por acreditar 

ser esse espaço tempo/vivência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo notou-se que a vida de criança na reforma agrária especificamente 

elucidando aspecto das infâncias vividas pelas crianças que residem no Assentamento João 

Maria como filho dos seus avós revelam como elas e seus avós avaliam estas situações e as 

dificuldades que enfrentam como cidadãos desse processo de ocupação. 

Durante este estudo foi possível perceber as especificidades de ser crianças no meio 

rural e ser parte de um movimento social. Ainda que diferente por suas origens étnicas, 

geográficas e culturais. Ser criança nesse contexto está relacionada ao movimento que como 

sujeitos ativos ajudam a construir o seu meio. 

A maioria das crianças do Assentamento João Maria afirmam que gostam de morar lá, 

são felizes e esperam ter um futuro melhor juntamente com seus avós, sem sair do 

Assentamento. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARROYO, M.G – Pedagogia em movimento – O que temos a aprender dos movimentos 

sociais. Belo Horizonte, 2000. 

CRIANÇAS EM MOVIMENTOS. As mobilizações infantis do MST. São Paulo, 1999. 

GOLVEIA, Maria Cristina. Infância, sociedade e cultura. Belo Horizonte. 

PERROTI, Edemir. A criança e a produção social. Porto Alegre, 1982. 

SARMENTO, Manoel. Os saberes das crianças e as interações na rede. 2002. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 789 

FAMÍLIAS NEGRAS E SUSTENTABILIDADE: OS DESCENDENTES 

QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE TINGA 
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RESUMO: 

Esta Comunidade procura mostrar como vivem as famílias de uma Comunidade que reside no 

pé da Serra do Tombador próximo as nascentes do Rio Currupira no município de alto 

Paraguai em Mato Grosso. Na Comunidade Conhecida com Tinga vive cerca de cinquenta 

pessoas que guardam laços de parentesco e se reconhecem como remanescentes de 

quilombolas. O objetivo deste trabalho é descrever aspectos relacionados a agricultura, 

alimentação e as tradições  culturais das famílias que vivem ao redor da casa da Dona Juliana 

na Comunidade Central. Os dados foram recolhidos em viagens de campo a própria 

Comunidade e em visita esporádicas dos moradores do Distrito de Currupira durante o ano 

2013. O trabalho de análise dos dados procurou relaciona-los com a atual discussão sobre 

Comunidades negras rurais e sustentabilidade. As condições de plantio e criações de animais 

são relativamente boas o que confere a Comunidade condições de alta sustentabilidade. As 

condições culturais se mantém com os trabalhos das mulheres relacionados a fiação de 

algodão para a confecção de redes e outras peças de vestuários e ao trabalho dos homens que 

se atualizam nas atividades relacionadas a dançar e tocar o Siriri e a viola de cocho. 

 

Palavras-chaves: Comunidades Negras rurais; sustentabilidade; Comunidade Tinga 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, a integridades dos territórios quilombolas sofreu ataques. Os 

conflitos pela posse da terra foram, e continuam sendo uma luta constante no dia a dia destas 

comunidades. Ao mesmo tempo, a resistência contra as tentativas de esbulho e a luta para 

recuperar suas terras são também uma constante na história destes grupos sociais. 

O reconhecimento de domínio das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas é 

fruto da mobilização do movimento negro durante o rico debate pré-constituíste e de trabalhos 

realizados durante todo o processo de elaboração de nossa carta magma, conforme relato da 

professora Luciana França. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 68 do ADCT, reconheceu aos 

remanescentes de quilombolas um direito de fundamental importância: ―aos remanescentes 

das comunidades quilombolas que estejam ocupando é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes tìtulos respectivos‖. Na atualidade pode-se definir a 

Comunidade do Tinga como sendo uma área, onde vive uma família numerosa em condições 

relativamente boa de produção, como plantio e criação de animais o que confere condições de 

alta sustentabilidade. 

A agricultura sustentável é aquela que respeita o meio ambiente, é justo do ponto de 

vista social e  consegue ser economicamente viável. A agricultura para ser considerada 

sustentável  e garantir ás gerações futuras,  precisa ter a capacidade de suprir ás necessidade 

de produção e qualidade de vida de determinada região. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Em 1926, na localidade de monjolo em Rosário Oeste nasceu Avelino José de 

Almeida que mais tarde casou com Juliana Paes de Almeida nascida em 1938 em São José 

dos Cacáes. Formando um casal humilde comunicativo muito alegre. Senhor Avelino ou 

como era conhecido Sr Tinga como a gente costumava chamar gostava de contar casos 

engraçado só para ver o riso de quem estava perto. 

A família se estabeleceu no local onde hoje é a comunidade de Tinga antes dos anos 

50. Segundo Dona Juliana, no inicio foi difícil. Mas, sempre existiu uma terra fértil e água e 

isso foi o suficiente para garantir a permanência da família neste local. Um dinheiro extra, era 
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conseguido com a curtição de couro para os fazendeiros locais. Nesse perigo também se 

estabeleceu no local o primeiro vizinho fazendeiro, Independente da chegada de novos 

vizinhos, os moradores da Comunidade Tinga  continuaram tocando suas vidas com o 

trabalho na terra e agora em pequenos serviços prestados aos fazendeiros particularmente, no 

serviço de curtição de couro bovinos. Sobre essa atividade Dona Juliana nos contou que: Era 

um tempo que se trabalhava na roça para garantir o alimento e, também trabalhava na curtição 

de couro, o tal couro era curtido com casca do angico. Diz ela eu mesmo ajudei muito meu 

pai, quando ele curtia um couro com a venda o valor era dividido ao meio. Em relação a 

agricultura, esta atividade sempre foi parte da vida dos moradores do Tinga. Mesmo em 

período de seca a comunidade continua exercendo a atividade de plantio até mesmo no alto da 

serra a terra é fértil e tem água boa. Como já citamos essa comunidade fica perto da serra do 

tombador. Segundo Avelino Filho: ―nós sempre plantamos em cima da serra desde do tempo 

do meu avô que se planta lá. Eu mesmo quero esse ano plantar uma roça lá. A terra de lá 

sempre garantir uma produção boa. As vezes da até para vender um pouco. 

Dona Juliana com 73 anos viúva é a proprietária do sitio que atualmente abriga nove 

casas, onde ela e seis filhos com suas respectivas famílias moram. Ela conta ainda que teve ao 

todo oito filhos e sete filhas. Sendo que um morreu e os outros moram em diferentes cidades. 

Ela veio de Nossa Senhora do Livramento ao sete anos idade. Seu marido falecido a sete anos, 

era de Água Doce. Ele passou um tempo no Paraguai. Quando voltou não demorou mais de 

dois anos para se casarem e se estabelecerem  no sitio onde ela reside há 53 anos. 

Atualmente, vivem da lavoura e da criação de bovinos, porcos, galinhas e carneiros 

―Aqui a gente vive das lavouras‖ Diz Dona Juliana, e especifica que os produtos plantados 

são: milhos, arroz, mandioca e banana que tanto vendem  na região, o feijão não plantão 

compram em Barra do Bugres, Dona Juliana comenta que alguns dos filhos e filhas 

conseguem trabalhar em Barra do Bugres, Tangara da Serra ou região vizinha. Mas estão 

sempre de voltas para passar o fim de semana todos juntos aqui no sitio. A  comunidade do 

Tinga também tem uma história parecida com a dos outros vizinhos. 

Na comunidade do Tinga, se plantava e se planta até hoje de tudo: milho arroz, 

banana, mandioca, entre outros sempre se procurou criar animais carneiros; galinhas, porcos 

etc. na atualidade a comunidade tem um pequeno rebanho bovino.  Mantém poucos  traduções 

culturais. Entretanto, as manifestações de caráter lúdico religioso e social apontam para um 

universo cultural negro. 
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Ao longo de todo o processo da escravidão, e também no período postaria do século  

XVI ao XIX, a formação dos quilombos representava focos de resistências a ordem imperial 

vigente. O termo quilombo vem de origem africana significa fortaleza. 

As Comunidades quilombola são grupos étnico- raciais, segundo critério de auto- 

atribuição, com trajetória histórica próprias dotadas de relações territoriais especificas e com 

ancestralidade com a resistência a opressão histórica sofrida, conforme decreto Nº 

4887/03.essas Comunidades possuem direito de propriedades de suas terras consagrada desde 

a Constituição Federal de 1988. 

Alguns exemplos de eventos culturais  na Comunidade citado é adoração de santos 

Negros como São Benedito, a dança de São Gonçalo e a viola de cocho, o cururu e o siriri. 

O cururu é musica e dança típica de Mato Grosso. Do modo como é apresentado hoje é 

uma das mais importantes expressões culturais do estado. Teve origem na época dos jesuítas, 

quando era executada dentro das igrejas. Mais tarde, após a vinda de outras ordem religiosas, 

caiu na marginalidade e ruralizou-se. É executada por dois ou mais cururueiros com a formosa 

viola de cocho, Ganzás (kere-reche) travos e carreiras. 

Siriri danças com elementos africanos, portugueses e espanhóis. O nome indígena é 

referencia aos cupins com asa, que voavam num ritmo parecidos com a dança  nas luminárias.  

A música é uma variação de cururu só que com ritmo bem mais rápido. O instrumento 

utilizado são a famosa viola de cocho, o ganzá, o adufe e o mocho. Os versos são cantigas 

populares do cotidiano da região. Fonte- Lourenço Antônio, 2006 lá na frente em termo de 

cultura material existe patrimônio cultural arquitetônico dos moradores da comunidade do 

Tinga. 

As casas, com exceção da casa de Dona Juliana- que é de alvenaria são feita com barro 

batido sobre madeira trançada. Depois de prontas são pintada com cal. Os filhos de Dona 

Juliana a medida que casam e vão tendo também seus filhos, constrói e ampliam suas casa 

sempre em torna da mãe. Dona Juliana ainda mantém até hoje uma tradição que herdou dos 

pais que é a fiação do algodão e a confecção de redes e de outras peças de uso. Ela fala que é 

para passar o tempo e reviver o passado. Diz Dona Juliana: ―O algodão me faz lembrar-se de 

toda a nossa historia, uma historia de uma vida de trabalho e de amor a esta terra.‖ E aos 

filhos Sr. Avelino deixou a tradução de tocar a viola de cochos nas festas locais do Sr Divino 

que vem dando continuidade até os dias de hoje. 
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METODOLOGIA  

 

O conteúdo desta publicação baseou-se em levantamento de dados , secundários e,  

fundamentalmente, no trabalho de campo, que consistiu nas seguintes atividades : visita na 

região para identificar a população de origem quilombola, entrevistas, observações com os 

lideres e idosos  que possibilitou colher depoimentos gravados sobre o passado e o presente da 

população identifica como de origem  quilombola. Segundo a liderança dessa Comunidade os 

antigos trabalharam  muito tempo no ciclo da poaia, seguido pelo ciclo do garimpo e da cana 

–de – açúcar, aliada a abertura de estrada de acesso a Barra do Bugres, Rodovia 246, Mt. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante do exposto. Fica evidente que as comunidades negras rurais desenvolvem nas 

suas relações cotidiana nos ritmos culturais principalmente com o meio de produção terra 

sendo elemento fundamental para o desenvolvimento dos processos de resistências 

vivenciadas regularmente por este grupo 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os conceitos e concepções sobre território remanescentes de quilombolas devem ser 

desvinculados da ideia de quilombola como local de ―negros escravos fugidos‖. A referência 

teórica para a construção de uma identidade quilombola na contemporaneidade esta pautada 

em critérios de auto atribuição, subsidiados pela convenção 169 da Organização Internacional 

do trabalho (OIT).  

A auto identidade indígena ou tribal é uma inovação do instrumento, ao institui-la 

como critério subjetivo, mas fundamental, para a definição dos povos objetos da convenção, 

isto é, nem um estado ou grupo social tem o direito de negar a identidade a um povo indígena 

ou tribal que como tal ele próprio se reconheça. 

Neste sentido, entende-se como sendo valida a atual posição assumida pela 

Comunidade do Tinga, como Comunidade remanescente de quilombolas. Assim a IE Madeira 

a o Norte Brasil elaboraram esta cartilha como forma de contribuir para a historiografia das 

populações afro-brasileira. Em especial, para a historia das Comunidades rurais negras 

(quilombolas) do Estado de Mato Grosso 
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A história da Comunidade Quilombola do Tinga é uma parte da história do Brasil. 

 

REFERÊNCIAS 
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GT 8: Projeto Político Pedagógico e Currículo na Educação Escolar Indígena 

 

Este GT pretende promover o Estudo e as discussões relacionadas ao Projeto Político 

Pedagógico e ao Currículo na Educação Escolar Indígena. Parte da compreensão que o 

Projeto Político Pedagógico deve promover e garantir a valorização das praticas culturais e a 

identidade de cada povo, respeitando o tempo ,espaço e o conhecimento dentro da proposta 

curricular permitindo a reflexão e a discussão de questões que consideramos significativas 

para o desenvolvimento do currículo nas escolas indígenas. Com isso estamos contribuindo 

para o projeto de autonomia dos povos indígenas a partir da perspectiva legal que assegura um 

modelo de educação escolar especifico e diferenciado. 

 

Coordenadores: 

Margarete Noronha Valentim – SEMEC Sapezal 

Francisca Novantino – SEDUC 

Sidnei Zunizokae – Aldeia Vale do Papagaio 
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COLONIALIDADE: A DUALIDADE NO ENSINO DE ARTES NA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA 
 

Elen Luci Prates
243

 

Silmara Andrade Florentino
244

 

 

RESUMO 

Este texto propõem a reflexão sobre a prática docente frente ao ensino de artes na educação 

escolar indígena, levando-se em conta a colonialidade e a interculturalidade. A disciplina de 

Artes foi a base para a compreensão do currículo da educação escolar indígena, e sua relação 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as Orientações Curriculares das 

Diversidades Educacionais (OCD), Orientações Curriculares de Linguagens (OCL) e as 

Diretrizes Nacionais e Estaduais para a Educação Escolar Indígena (DNEEEI) a partir da 

colonialidade. Outro aspecto abordado é a relação do ensino de artes e os saberes locais, tendo 

em vista que as escolas que ofertam modalidade educação escolar indígena estão inseridas em 

aldeias. A pesquisa buscou entender as implicações desse fato nas relações sociais e no 

contexto educacional e institucional, tendo em vista que estas escolas pertencem à rede 

estadual de educação pública de Mato Grosso. Para compreender essas inter-relações, foram 

utilizados documentos oficiais que discutem currículo, em especial o currículo de Artes. 

Assim, este artigo relaciona a arte indígena, vivenciada no cotidiano de uma aldeia com o 

componente curricular – Artes, compreendendo assim como se dá o ensino de artes na escola, 

aponta também as diferenças entre o currículo e a práxis docente e quais as possibilidades de 

um currículo em Artes específico para uma escola indígena, estas são as inquietações e 

proposituras que se apresentam nos estudos do presente texto. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Colonialidade. Ensino de artes. Educação escolar indígena. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem o intuito de discutir o currículo da educação escolar indígena no 

estado de Mato Grosso a partir da disciplina de Artes. Vamos comparar a relação do currículo 

desenvolvido na escola com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), as Orientações Curriculares das 

Diversidades Educacionais (OCD)
245

, Orientações Curriculares de Linguagens (OCL)
246

 e as 

Diretrizes Nacionais e Estaduais para a Educação Escolar Indígena (DNEEEI).  

Outro aspecto a ser observado é se nessas escolas os saberes locais são considerados 

no ensino de artes. Caso seja constatado que sim, a pesquisa pretende entender as implicações 

desse fato nas relações sociais e no contexto educacional e institucional, tendo em vista que a 

escola pertence à rede estadual de educação pública do estado de Mato Grosso. 

Para compreender as interrelações suscitadas nesta pesquisa, vejamos os aspectos 

abordados nos documentos oficiais que discutem currículo, em especial o currículo de 

Artes
247

.  Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) – Linguagens, 

seus Códigos e suas Tecnologias uma das capacidades
248

 a serem desenvolvidas nos 

estudantes através da disciplina de Arte é a contextualização sociocultural, que consiste em: 

Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de arte – em 

suas múltiplas funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 

interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer 

e compreender em sua dimensão sócio-histórica. (MEC, PCNEM, 1999, 

p.57). 

 

Essas capacidades deixam claro que as especificidades regionais e étnicas devem ser 

consideradas, e que, faz-se necessário relacionar esse contexto sociocultural com outras 

realidades de caráter nacional e internacional. 
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Ao referir-se à arte indígena parto do ponto vista teórico, afinal as qualidades 

artísticas referem-se a critérios constituídos no processo histórico através dos tempos pelos 

estudiosos, produtores e críticos de arte (PROENÇA, 2007). Os estudos preliminares apontam 

para uma dualidade entre arte indígena e arte popular, ocidental, europeia, oriental e tantas 

outras produzidas pela humanidade. 

Nas OCs das Diversidades Educacionais, o texto que trata da área de linguagens se 

apresenta em apenas oito parágrafos, sendo que os únicos objetos de estudo abordados são 

arte e cultura (SEDUC, 2010). Destaca-se a importância da linguagem para a humanidade e 

em especial para os povos indígenas, e dentre estas linguagens, as artes se destacam.  

Assim, vamos relacionar a arte indígena, vivenciada no cotidiano das aldeias com o 

componente curricular – Artes, compreendendo assim como se dá ensino de artes na escola. 

Pretene verificar também se há diferenças entre o currículo e a práxis docente, e se há, quais 

são essas diferenças. A LDB e os PCNS apontam para uma base comum, levando em conta as 

especificidades, já as OCs colocam a arte como centro da formação da Área de Linguagens, 

desta feita como é de fato o currículo desenvolvido pela unidade escolar indígena, e quais as 

possibilidades de um currículo em Artes específico para uma escola indígena, estas serão as 

inquietações que impulsionarão os estudos desta pesquisa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Teóricos apontam que a definição de arte é ambígua, ampla e em constante 

movimento. Para Pereira (2012) as artes plásticas são [...] parte material da cultura. Está 

submetida ao conjunto de valores sociais criados em torno de fazeres cotidiano. Assim os 

artistas expõem suas impressões de si e do outro. Ao ler o cotidiano a arte produz sentido 

sobre as relações sociais. 

Sobre seu o caráter histórico, Proença aponta que a arte possui inúmeros significados, 

pois ao longo da história a humanidade produziu ferramentas para facilitar a vida cotidiana, 

superando assim suas limitações físicas. A autora afirma ainda que: 

A produção artística não deve ser considerada um fato extraordinário dentro 

da cultura humana. Ao contrário, deve ser vista como profundamente 

integrada à cultura e aos sentimentos de um povo: ora retrata elementos do 

meio cultural, [...], ora representa divindades de uma antiga civilização ou 

expressa sentimentos religiosos. (PROENÇA. 2007, p. 05). 
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Com base nas palavras de Proença compreende-se que a produção cultural indígena, 

ou melhor dizendo, as artes indígenas a partir da ótica ocidental, também são artes. É 

fundamental não perdermos de vista que os povos indígenas possuem diferentes culturas, as 

especificidades encontradas em cada cultura não manifestações cotidianas, os objetos 

produzidos são utilitários, possuem funções específicas ainda que tenham caráter 

indumentário.  Desta feita, as produções artísticas de cada povo, estando dentro das aldeias, 

não são arte, se transformam em arte quando são expostas fora das comunidades indígenas, 

como em exposições, feiras e eventos, geralmente ofertadas para o mercado de arte. 

Tendo em vista que os PCNEM apontam a Arte como conhecimento humano sensível-

cognitivo, voltados para um fazer e apreciar artísticos e estéticos e para uma reflexão sobre 

sua história e contextos na sociedade humana (MEC, 2000) não teria maior significado 

estudar arte partindo de um referencial da sua própria sociedade ou povo?  

Segundo a proposta de currículo em Artes para a SEDUC de Mato Grosso a 

Arte/educação é essencial na construção do conhecimento, no desenvolvimento da 

criatividade e mais precisamente, na constituição do ser cidadão, como um sujeito crítico e 

partícipe de seu contexto social (SEDUC, 2010), já que é essencial considerar a realidade da 

comunidade escolar, este estudo pretende compreender quais as concepções que estes 

possuem sobre sua produção cultural, sobre a arte de modo geral e principalmente sobre o 

ensino de artes na escola em questão. 

Meliá (in SECCHI, 1998) afirma que nós teríamos que ver qual é a alteridade que 

cada povo indígena projeta e deseja para si mesmo, nesse sentido o presente texto apresenta 

estudos preliminares que intencionam compreender as bases da formação docente, inicial e 

continuada, dos professores da educação escolar indígena em Mato Grosso para verificar 

como se dá o ensino de artes nesta unidade escolar e de que forma isso se constitui nas 

relações sociais, no contexto educacional e institucional. E assim, conhecer caminhos 

possíveis para um ensino de artes com significado para a comunidade escolar da Aldeia 

Gomes Carneiro.    

 

METODOLOGIA  
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Este projeto de pesquisa propõe análise do sistema de ensino e sua relação com a 

educação escolar indígena. Tendo como finalidade conhecer melhor como a cultura dos 

indígenas se desloca para o contexto da educação escolar.  

O método utilizado é o etnográfico por se concentrar em grupos e culturas humanas, 

referindo-se à análise descritiva de grupos étnicos. Contudo, tendo em vista que estes estudos 

são preliminares, as bases para estes escritos são teóricas, pois trata-se de pesquisa que é 

dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em 

termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos (Demo, 2000). Tivemos o propósito de 

ressignificar essas teorias da realidade, polêmicas e discussões relacionadas. Assim o 

conhecimento teórico adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada, desempenho 

lógico, argumentação diversificada, capacidade explicativa (Demo, 1994). Compreendendo 

que esta não é o único método, mas concebendo este como ponto de partida para outros 

caminhos investigativos.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em Mato Grosso a compreensão do fazer artístico indígena e sua relação com o ensino 

de arte nas escolas tem sido discutido nas formações para os professores indígenas. Contudo 

Gaspar e Januário (2011)
249

 no capítulo: Pensando em arte na educação, apresentam uma 

proposta de formação continuada de Artes para 50 professores indígenas de 14 etnias no 

Curso de Especialização em Educação Escolar Indígena, desenvolvida pela Universidade 

Estadual de Mato Grosso (UNEMT) campus de Cáceres. O texto trata de um relato de 

experiência, abordando o conteúdo ministrado e o método utilizado na formação, estes 

momentos formativos não se diferenciam das formações direcionadas aos docentes de 

instituições de ensino que não atendem indígenas, tendo em vista que pouco ou quase nada foi 

citado sobre as culturas ali representadas pelos cursistas indígenas. 
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A colonialidade mostra-se através de uma ementa impositiva, em que as concepções 

dos cursistas não foram consideradas. Ainda que em uma formação, inicial ou continuada em 

artes seja a partir da proposta triangular
250

 de Ana Mae Barbosa, o trabalho não revelou uma 

relação mais estreita com o fazer artístico dos cursistas.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nossos estudos são preliminares e compreendendo que o tema é bastante complexo 

pretendemos ainda discutir a prática docente dos povos indígenas, frente ao ensino de artes na 

educação escolar indígena, em um contexto de colonialidade e a interculturalidade. Para tanto 

utilizaremos as bases deste texto para aprofundar os estudos nas práticas pedagógicas no 

ensino de artes da Escola Estadual Indígena (EEI) Korogedo Paru, no município de Santo 

Antônio do Leverger. Nosso escopo é compreender o currículo desta unidade escolar, que 

atende estudantes de etnia bororo da Aldeia Gomes Carneiro. 

Partindo dessa premissa também iremos propor uma discussão acerca das principais 

concepções e principais iniciativas ao desenvolvimento da disciplina Artes ante ao panorama 

geral da educação escolar indígena intercultural no estado de Mato Grosso.  Buscaremos 

entender sobre a relação entre o currículo da disciplina de Artes e as manifestações culturais 

desenvolvidas na Aldeia Gomes Carneiro para compreender o alcance e a efetivação desse 

currículo no ensino e aprendizagem dos estudantes. 
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ESTUDANTES INDÍGENAS LIMITES E POSSIBILIDADES QUANDO O 

PORTUGUÊS É A SEGUNDA LÍNGUA: O CASO DOS ESTUDANTES PARESÍ EM 

ESCOLAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 
 

Jussara Burgdurff de Moraes Flores
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Debora Gonçalves Ramos
252

 

 

 

Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo analisar as dificuldades linguísticas e de aprendizagens dos 

estudantes indígenas no contexto urbano. Os dados referem-se aos estudantes Paresí 

matriculados nos 1º e no 2º ciclos da Escola Estadual Vereador Ramon Sanches Marques.  Os 

Paresí são um povo indígena falante de uma língua do Tronco Aruak e vivem nas Terra 

Indígenas Paresí localizadas em seis municípios distintos, entre eles, Tangará da Serra. Os 

estudantes Paresí que frequentam as escolas urbanas em Tangará da Serra são oriundos das 

escolas localizadas nas terras indígenas do município de Tangará da Serra e são falantes do 

Português como a segunda língua. Este trabalho propõe a concepção de um professor tradutor 

Português, Paresí/Português. 

 

Palavras-chave: Ensino de Português. Língua Indígena. Escola Urbana. Paresí  
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Este trabalho tem como objetivo analisar as dificuldades linguísticas e de 

aprendizagens dos estudantes indígenas em contexto urbano no município de Tangará da 

Serra.  Os dados referem-se aos estudantes Paresí matriculados nos 1º e no 2º ciclos da Escola 

Estadual Vereador Ramon Sanches Marques oriundos das escolas localizadas nas terras 

indígenas Paresí do município de Tangará da Serra. Estes alunos são falantes do Português 

como a segunda língua e este trabalho direcionar-se-a no sentido de propor às escolas urbanas 

que recebem estudantes Paresí a contratação de um professor tradutor Paresí/Português.  A 

discussão apresentada se deu na interlocução com pais de crianças Paresí matriculadas na 

escola.  

No Brasil do século XVI até  praticamente a metade no século XX, a demanda de 

programas de educação escolar às comunidades indígenas esteve pautada para a catequização 

e integração obrigada aos índios à sociedade Brasileira. As legislações anteriores estabeleciam 

a União, que tinha como dever de assimilar e incorporar os índios à comunidade e sociedade 

nacional. Diante desse processo, a instituição escolar entre grupos indígenas deu suporte 

como instrumento de posição de valores alheios e de negação de identidades culturais 

diferenciadas. 

A emergência do movimento indígena e no decorrer dos anos, com as mudanças na 

política internacional, o Brasil iniciou a dar credibilidade e reconhecer que é um país com 

uma conjuntura de diversidade de grupos étnicos, a legislação permitiu a esses povos o direito 

à manutenção de suas especificidades culturais, históricas e linguísticas, mudando também,a 

política governamental em relação à política para a educação escolar indígena.  

Essa mudança só aconteceu entre os meados de 70, quando o movimento indígena, no 

Brasil, começou a tomar forma, rompendo com o processo de dominação que lhe foi imposto 

por vários séculos, começando a organizar-se para enfrentar a maneira de atuar no Estado 

brasileiro que culminou na Constituição Federal de 1988, especialmente o reconhecimento do 

caráter plural ou pluriétnico do Estado brasileiro com desdobramentos significativos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Educação Nacional em 1996.  

A Educação escolar entre os Paresí reflete as grandes mudanças da história da 

educação escolar para os povos indígenas no Brasil especialmente a partir da Proclamação da 

República e da criação do SPILTN conhecido como Serviço de Proteção ao Índio ou SPI cuja 

atuação teve inicio entre eles nos primeiros anos do séc. XX. 
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Os Paresí são um povo indígena falante de uma língua do Tronco Aruak e vive nas 

Terras Indígenas Paresí, localizadas em sete municípios distintos: Tangará da Serra, 

Conquista do Oeste, Barra do Bugres, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Nova Marilândia e 

Diamantino.   

O termo de autodenominação dos Paresí é Halíti, que pode tanto ser traduzido como 

"gente" numa referência explícita ao gênero humano em oposição aos animais, quanto como 

"povo" para indicar uma identidade mais inclusiva do grupo. 

A palavra "Paresí" não consta no léxico da língua, mas é o nome que, a partir do 

século XIX, passou a ser aplicado indiscriminadamente a grupos distintos de fala Aruak 

identificados por cronistas e estudiosos ao longo de cerca de dois séculos e meio de história 

do contato. Entre esses grupos destacam-se os Kazíniti, Wáimare, Kazárini (este último 

conhecido também como Kabizi), além dos Warére e Káwali. 

O termo foi registrado pela primeira vez na segunda década do século XVIII por 

Antonio Pires de Campos. Subindo o rio Sepotuba (localizado no atual município de Tangará 

da Serra, MT), este bandeirante atingiu uma ampla chapada habitada por índios que 

denominou ‗Parecis‘. Mais ao norte encontrou outra ―nação‖ que denominou ‗Mahibarez‘; 

esses ìndios teriam usos e costumes idênticos aos ―Parecis‖, diferenciando-se apenas em 

alguns termos da língua. 

"Subgrupo" foi o termo empregado pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon 

para referir-se aos diversos grupos que encontrou. Distinguiu entre os Paresí os subgrupos 

Kazíniti, Wáimare e Kozárini, incluindo –erroneamente – os Irantxe como um quarto grupo. 

Os  Paresí explicam sua origem a partir de seu mito,  o relato de Alinor Alves Zezonai 

é uma das versões e foi colhido por Souza em 1994:  

Eu tenho uma história sobre o povo Paresí, com o surgiu o povo Paresí na 

Chapada dos Parecis. Muitos anos atrás, eu acho que no tempo da formação 

da terra e do céu, e a história conta que os mais velhos, os velhos contam que 

os Paresí moravam numa rocha fechada, sem janela, sem nada, mas dentro da 

rocha a multidão dos Paresí, estavam muito alegre, sempre fazia festa, mas 

um dia, só Deus que existia naquela época, aqui na terra não existia nada de 

pessoas humanas, só o Deus que existia. 

Mas um dia Deus ouviu aquele barulho lá embaixo da rocha, então Deus deu 

rajada e abriu um buraco e viu que tem gente lá embaixo, desmaiados, assim 

deitados quase mortos. Aí Deus pensou que eram pessoas inocentes que 

poderiam ter saído da rocha para habitar na terra. Depois no dia seguinte e 

alguém viu o buraco aberto lá em cima e saiu para fora. E viu o mundo lindo 

e as flores perfumadas. E tinha cada flor de cores diferentes. E viu as coisas 

bonitas na terra e achou bom. 

Aí depois retornou para embaixo da rocha e contou para as outras pessoas:  
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- Eu vi uma coisa linda na minha vida. Vi o mundo lindo cheio de flores 

perfumadas. Gostei muito. 

Aí os amigos dele não concordavam, e não concordavam com o que ele viu, e 

não acreditavam. 

Mas ele mostrou a flor que ele levou da terra. 

E os amigos dele viram que a flor era tão linda e perfumada. E aí acreditaram 

com o que ele viu, e começaram a abrir mais buracos para eles poderem sair 

dali para fora. Então eles abriram, fizeram mais buracos, abriram... 

E assim os Paresí saíram da rocha para fora. E gostaram muito das coisas do 

mundo e aí começou a viver, começou a fazer os filhos, filhas e assim os 

Paresí se multiplicaram. 

Se multiplicaram vendo os animais, e gostaram muito, e assim o Paresí se 

multiplicou na terra e até hoje continua vivendo no mesmo lugar. 

E alguém já foi naquele local de onde os Paresí saíram, dizendo que ainda 

tem o sinal na rocha. 

Eu achei lindo essa história. Eu acho muito lindo, porque Deus estava com 

eles, que abriu um buraco para os Paresí sair. 

Dai que os Paresí entenderam que existe um Deus, Deus verdadeiro! 

E assim foi a história do Paresí! (SOUZA, 1997 pág.26) 

 

Atualmente os Paresí mostram-se preocupados em manter seus costumes e com a 

recuperação de outros aspectos que consideram importantes para a manutenção das suas 

práticas socioculturais, tendo em vista todas as consequências sofridas ao longo da sua 

história com os não índios. 

Além disso, eles vêm tentando encontrar novas formas de sobrevivência e de 

estratégias de geração de renda mostrando-se muito interessados com a preservação e 

conservação de suas áreas. 

No início do século XX a população Paresí contava com 340 indivíduos distribuídos 

por 12 aldeias. Por intermédio de Rondon obteve-se o conhecimento mais exato da 

localização dos subgrupos encontrados por ele: habitavam o planalto denominado Parecis, 

desde o rio Arinos e cabeceiras do Paraguai até as cabeceiras dos rios Guaporé e Juruena. Na 

época em que esteve na área, os Kazíniti se espalhavam pelo vale do rio Sumidouro, afluente 

do Arinos, e cabeceiras do Sepotuba e do Sacuriu-ina. 

Em 1927 os remanescentes Wáimare e Kazíniti estavam concentrados na estação 

telegráfica de Utiariti, com exceção de algumas famílias vivendo em São João (próximo a 

Utiariti), e outras que viviam nas estações telegráficas, encarregadas do serviço de 

conservação da linha. Os Kozárini haviam sucumbido a uma epidemia de gripe; parte dos 

sobreviventes havia sido levada pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio) para um posto 

indígena nas proximidades da cidade de Mato Grosso (antiga Vila Bela); outros se 

encontravam dispersos por Tapirapuán e outras localidades circunvizinhas. 
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Em 1981 os Paresí chegaram a totalizar 533 indivíduos, vivendo em 23 aldeias. Em 

1983 apenas 13 grupos locais se encontravam na área delimitada em 1968, conhecida como 

―reserva Pareci‖. 

Três aldeias situadas além do limite sul da reserva Formoso (Hóhak), Estivadinho 

(Kyárose) e Figueira (Oihoko) tiveram seus limites delimitados em 1982. Além do limite 

norte da reserva encontravam-se quatro grupos locais (Bacaval, Sacre, Seringal e 

Walahaliwinã). A oeste da reserva, fora de seus limites, existiam três grupos locais, situados à 

beira da BR-364 (Capitão Marco, Acampamento da Serraria e Iyatayazá). 

Em 2008, os Paresí contavam com cerca de 2.005 indivíduos que se distribuíam em 

aldeias nas diversas Terras Indígenas. Trata-se de uma área composta por campos, em sua 

maioria, cerrados e matas de galeria, onde se caça veado, ema, seriema, perdiz, cotia entre 

outros animais. 

Os Paresí têm uma antiga história de contato com os não índios. As primeiras 

referências feitas a eles datam do fim do século XVII e, desde então, o contato foi se 

intensificando e gerando consequências muitas vezes devastadoras para o povo.  Cada 

subgrupo Paresí enfrentou diferentes situações, devido à proximidade ou distância que se 

encontraram dos não índios. A intensa relação com os jesuítas da Missão Anchieta (MIA) 

quase ocasionou a extinção de um dos dialetos falados por eles e trouxe transformações nos 

aspectos socioculturais deste povo, já que as uniões entre os diferentes povos indígenas eram 

incentivadas. 

Algumas missões religiosas também atuaram junto aos Paresi. A Missão Jesuíta, que 

mais tarde foi substituída pela Missão Anchieta (MIA), também ligada à ordem Jesuíta, optou 

por agir principalmente com as crianças. Estas eram deste cedo afastadas de suas famílias, 

obrigadas a conviver com outros grupos étnicos por vezes inimigos e impedidas de falarem a 

língua materna. As crianças, educadas desde cedo nos costumes da ―civilização cristã‖, seriam 

mais facilmente integradas à mesma. Para Costa (1985), a atuação dos jesuítas eram pensadas 

como tentativas de conduzir o ―ìndio‖ a ―se superar‖ e adotar os costumes cristãos. 

A ideia evolucionista presente na necessidade de ―superação‖ do indìgena começa a 

ser questionada nos altos cargos da Igreja Católica em meados da década de 1960. A Missão 

passou então a questionar sua atuação, reformulando suas perspectivas educacionais e sua 

vocação pela aculturação dos índios. No ano de 1968, por exemplo, incluiu-se nas funções da 

Missão Indígena, setor autônomo, porém ligado à Prelazia, a necessidade de negociar junto à 
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FUNAI a agilização da demarcação de Reservas Indígenas para os grupos étnicos com que 

atuava. No mesmo ano é decretada, entre outras, a Reserva Indígena Pareci (Costa, 1985). Até 

então não havia notícias de atuação dos missionários na defesa dos territórios indígenas. 

A partir do ano seguinte se inicia a desativação da Missão Jesuíta de Utiariti. Embora 

o internato tenha sido desativado, a MIA consegue autorização da FUNAI ainda no início da 

década de 1970 para continuar a agir junto aos grupos indígenas, principalmente na área da 

saúde, além de promover pesquisas junto aos mesmos. Em 1969 também foi criado a OPAN, 

braço leigo da MIA, que manteve sua atuação junto à parte dos Paresi, incluindo a realização 

de projetos de agricultura mecanizada (Costa 1985). 

De certa forma, a atuação centralizadora da MIA na Missão de Utiariti pode ter 

contribuído, junto com a exploração da borracha e a presença das estações telegráficas, para a 

composição de certa concentração populacional ali, desorganizando grupos locais e seu 

cotidiano. Desta forma, sua atuação parece ter sido muito mais no sentido de desarticular a 

organização espacial de alguns grupos locais do que atuar na defesa dos direitos territoriais 

indígenas, o que consonava com sua política de integração do índio à sociedade cristã. 

No início da década de 80, uma pequena escola foi criada na aldeia para atender a 

crescente população que passava a ocupar a área. A pequena Escola Indígena Municipal do 

Rio Formoso foi responsável, então, pela alfabetização de todos os habitantes atuais que 

receberam as primeiras letras. Atualmente, há também o programa de Ensino de Jovens e 

Adultos. 

A língua indígena é aprendida por todos antes do português, que é introduzido mais 

tarde na escola, quando a criança passa a visitar com mais frequência a cidade. Mudanças 

recentes, como a chegada da eletricidade em maio de 2009, apontam para o contato mais 

precoce da nova geração com a língua portuguesa, por intermédio da televisão e do rádio. 

O contexto de uso do português escrito está circunscrito ao contato com os não-índios, 

dentro das atividades referentes aos órgãos de intervenção e apoio oficiais, como a FUNAI e a 

FUNASA, e a tarefas referentes à escola.   Mais recentemente ao contato com outros povos 

indígenas com grande visibilidade  nas redes sociais. O uso do paresi escrito é legado à leitura 

de alguns poucos materiais de histórias existentes na língua e a bilhetes e cartas entre 

parentes. Podemos dizer, então, que o uso do paresi, verbal ou escrito, circunscreve-se apenas 

a atividades que não envolvem o não-índio.  
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A criação de uma escola na aldeia, na época chamada, Waiakã (lugar bonito), foi em 

1986 com recursos do projeto PÓLO NOROESTE. A escola era federal e foi criada com o 

objetivo de alfabetizar os indígenas com a oferta do Ensino Fundamental apenas da 1ª a 4ª 

séries. A escola era de madeira e só havia uma sala, que funcionava nos turnos matutino e 

vespertino. O trabalho foi iniciado por uma professora missionária. Até o início dos anos 

1990, havia somente professores não-indígenas. Em 1994 havia quatro professores indígenas 

na aldeia Formoso. No ano de 1995, ocorreu a primeira formação de professores indígenas 

para o Magistério, através do projeto TUCUM. Com a conclusão do projeto, dois professores 

formados passaram a dar aulas na escola. Atualmente, a escola é municipal e se chama Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Formoso. 

Abaixo, apresentamos um resumo da situação escolar da população, bem como o 

nível e contextos formação de professores, da língua materna e a influência de novas 

tecnologias. 

A formaçao de professores se deu  tanto no nível médio Projetos Tucum e Hayo e no 

superior o Terceiro Grau Indígena.  Os jornais locais informaram que  cento e oitenta e seis 

índios de 36 etnias, representando 11 Estados da federação.  

O Terceiro Grau Indígena formou professores nas áreas de Licenciatura em Ciências 

da Natureza e Matemática, Ciências Sociais e Línguas, Artes e Literatura tornando possível a 

formação acadêmica com a valorização e contextualização de cada povo, seus saberes e 

cultura.  Para Roni Walter Azoinayce, professor Paresí que concluiu o curso em Língua, Artes 

e Literatura, possa agora transmitir para a aldeia os ensinamentos assimilados. Segundo ele, 

―a conclusão deste curso representa um diferencial no respeito aos nossos povos, é uma nova 

cara que o Brasil apresenta para aqueles que ainda desconhecem o conceito de socialização. 

Estamos dessa forma mostrando que podemos conviver com culturas diversas.‖ 

Segundo Roni Paresi, a formação da primeira turma consolida um projeto de 

formação inicial de professores indígenas respeitando os conhecimentos práticos trazidos das 

aldeias para a sala de aula e levando o que aprendem para ser praticado em suas terras. 

Até a implantação do Terceiro Grau Indígena, os povos indígenas mato-grossenses 

só tinham acesso até o magistério por meio do Projeto Tucum, criado em 1997 e extinto em 

2000. A criação do Tucum originou a sequência de outro projeto implantado na atual 

administração, o Projeto Hayô, da Secretaria de Estado de Educação, que atualmente possui 

em formação 249 professores indígenas nos Ensinos Fundamental e Médio. 
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A formação dos professores indígenas  uma demanda importante dos Paresí esteve 

relacionada a expansão das escolas nas aldeias. Em meados da década de 80 a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) orientou algumas experiências com educação escolar na área 

(Cabeceira do Osso, Kotitiko, Iliocê Formoso) e recursos do POLONOROESTE, 

possibilitaram a construção de escolas em três aldeias. E finalmente em 1987 o município de 

Tangará da Serra cria escolas e assume a educação escolar nas aldeias do Formoso, Kotitiko e 

Cabeceira do Osso. 

A partir de 1991 as Escolas Indígenas em função do Decreto 26 do ex-presidente 

Collor passam a ser de responsabilidade dos municípios, atualmente funcionam nas Aldeias 

treze escolas municipais. Oito em Tangará da Serra e Cinco no município de Campo Novo do 

Parecis, que atendem a cerca de 205 alunos matriculados nas séries iniciais do I grau. 

 

Quadro 01 - Localização das Escolas Municipais entre os Paresí 

Escola Aldeia Município 

1 E. I. Municipal Formoso Formoso Tangará da Serra 

2 E. I. Municipal Queimada Queimada Tangará da Serra 

3 E. I. Municipal Zozoiterô Rio Verde Tangará da Serra 

4 E. I. Municipal Iliocê Iliocê Tangará da Serra 

5 E. I. Municipal Cabeceira de Osso Cabeceira do Osso Tangará da Serra 

6 E. I. Municipal Sacre I Sacre I Tangará da Serra 

7 E. I. Municipal Felicidade Felicidade Tangará da Serra 

8 E. I. Municipal Salto da Mulher Salto da Mulher Campo Novo 

9 E. I. Municipal Bacaval Bacaval Campo Novo 

10 E. I. Municipal Zanakuá Utiriati Campo Novo 

11 E. I. Municipal 

Sakorekase Weteko 

Sacre II Campo Novo 

12 E. I. Municipal Kotitiko Kotitiko Tangará da Serra 

13 E. I. Municipal Seringal Seringal Campo Novo 

Fonte: SOUZA, 1997, pág 20. 

 
As escolas nas aldeias cumprem um importante papel cultural, para a professora Maria de 

Lourdes Bandeira: 

A educação escolar é, por isso mesmo, intuitiva ou racionalmente por eles 

buscada como mote para repensar seus esquemas culturais, como uma chance 

de trânsito entre os modos de pensamento, entre imperativos; por oferecer 
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possibilidades de acesso à tecnologia da escrita, recurso para configuração de 

um modo de abstração diferente dos que operam em sua cultura tradicional. 

(Bandeira, 1997, p. 42).  

 

Nos últimos anos os Paresí motivados por questões diferentes, tem procurado as 

escolas urbanas para a conclusão dos seus estudos, ainda que haja uma afirmação política das 

escolas nas aldeias é possível verificar no texto abaixo, do qual foram recolhido e relatado 

pelo um professor indígena do Povo Paresi, que fala a importância do processo de letramento 

nas escolas urbanas, trazendo nova performances de grupo sob a perspectiva e valores de 

mundo.  

Se não tiver escola, sem as escolas da aldeia tudo fecha. O Paresi futuramente vai ser 

um fracasso, porque até hoje em dia, o Paresi não conseguiu caminhar sozinho, assim sem um 

toque do não-índio, porque se nós fôssemos, tivéssemos mais preparo, mais assim, mais 

estudo, já tivesse pessoal com faculdade, essas coisas eu acho que seria mais fácil. (X - 

professor).   

 A discussão pela formação  escolar indígena em escolas urbanas com instituição 

legitimada a trasmitir os códigos normativos e  a ensinar as letras e leitura no processo 

organizado e pedagogicamente, sendo assim há de se pensar num possível tradutor da língua 

Paresi/Português em escolas regulares para que haja a incerssão social e profissional dos 

indígenas, diante disso poderemos constatar no relato abaixo.  

Ismael Ezomae, pai de 5 filhos, sendo 4 estudantes de escolas públicas em Tangará da 

Serra, não mediu esforços em contribuir compartilhando suas experiências vivenciadas na 

área da educação, como acadêmico em fase de conclusão do curso de Pedagogia em uma 

instituição particular de Tangará da Serra. Ismael Ezomae, desde quando nasceu, no ano de 

1982, ainda vive com sua família e povo Paresi. Durante a entrevista realizada no dia 

23/07/2014 na biblioteca do Centro Cultural em Tangará da Serra, o mesmo relatou a 

importância da inclusão da educação indígena em todas as escolas da rede pública, disse que 

―segundo a lei, todos têm o direito a educação, independente da sua diversidade cultural, 

mesmo sendo um desafio, pois em sala de aula encontra dificuldade de interação e em 

compreender a lìngua portuguesa, entrando em choque de cultura, português e indìgena.‖ Cuja 

dificuldade enfrenta desde quando iniciou os estudos, a partir do quinto ano em 1996 em 

Tangará da Serra. 

Sendo assim, hoje Ismael ainda sente na pele a dificuldade que seus filhos enfrentam 

na escola de rede pública para entender e compreender a língua portuguesa e interagir com os 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 812 

outros colegas, principalmente nas séries iniciais do ensino regular. ―Atualmente houve 

melhora na educação indígena em escolas regulares, mas ainda é preciso mudar e melhorar 

muito porque a educação indìgena ainda deixa a desejar neste sentido.‖ Ele também dá 

importância a aprendizagem do português como segunda língua e em consequência ao ensino 

de português para os estudantes indígenas porque assim terão facilidade de comunicação com 

a sociedade envolvente e também para ter uma formação acadêmica e uma profissão, haja 

vista que hoje o mundo em que vivemos é bastante complexo e há um demanda muito grande 

por profissionais nas terras indígenas para o trabalho nas aldeias.  

Neste sentido este trabalho considera que é de suma importância um tradutor indígena 

do Paresi/Português em escolas regulares e urbanas. A presença de um tradutor Paresí 

português  em escolas urbanas pode  promover a comunicação e a troca de informações 

suficientes para permitir o acesso e a interação dos povos indígenas e dos não indigenas na 

sociedade urbana.  

  Desta forma, a sugestão seria construir uma escola atendendo as especificdades da 

cultura Paresi,valorizando sua  língua  materna, e por outro lado, como indivíduo letrado com  

domínio da leitura e escrita da língua nacional e ao mesmo tempo, não deixar suas raízes e 

cultura do povo Paresi. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os dados analisados neste trabalho permitem concluir que em se tratando de educação 

e fazendo parte deste meio educacional, nos sentimos responsáveis, portanto, não poderíamos 

deixar de relatar algumas experiências vivenciadas, mais direcionada a educação indígena em 

escolas urbanas e regulares, pois a LDB Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ressalta a 

importância da inclusão educacional dos indígenas nas escolas. 

Nas situações em que o Português é segunda língua para o povo  Paresi, como 

informam os atuais relatos e registros das dificuldades linguísticas no contexto escolar urbano, 

sugere -se que a educação tenha um olhar diferenciado ,visando e viabilizando uma educação 

diferenciada  ao  povo Paresi. Que a educação  não assista  nas platéias e bancos de escolas 

essa discussão pertinente, e que fique só nisso sem que tal realidade não se faça presente  nas  

escola regulares,  que sejamos instrumentos  e agentes principais nessa busca na melhora em 

prol da educação escolar  índigena e da luta pela garantia de seus direitos, sendo recorrente e 

atores das vozes Paresi. 
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Os Paresí tem feito um esforço sistemático de modo a contribuir para que a cultura 

indígena se faça cada vez mais presente na educação regular, preocupados em buscar a 

resultados positivos nas escolas urbanas, vem ocupando seus espaços e direitos como 

cidadãos na sociedade para acompanhar o desenvolvimento e progresso no sentido de adquirir  

um futuro profissional capaz de atender aos anseios do povo neste momento em que vivemos 

no século XXI. 

Diante desse fato, sentimos na pele a necessidade de como professores pensarmos 

alternativas para  ensinar o português aos estudantes Paresí matriculados nas escolas urbanas 

não falantes de português. Os registros escolares revelam que as crianças Paresí não falantes 

de português são prejudicados no resultado do desempenho escolar, fazendo com que muitas 

vezes, deixam de frequentar as escolas urbanas e regulares. Os resultados escolares podem ser 

impeditivos importante  para a atuação profissional nas terras indígenas e via de regra estão 

relacionados a realização dos seus sonhos em busca de um futuro melhor como protagonistas 

na sociedade em vivem. 

Desta forma, a escola tem um papel importantíssimo na inclusão de culturas, 

independentemente de sua identidade, os dados deste trabalho sobre os estudantes Paresí em 

escolas urbanas podem contribuir com esta discussão.  Com essa afirmação, se faz necessário 

a articulação de todos os envolvidos na educação, havendo um pensar diferenciado e 

mudanças de práticas pedagógicas, principalmente com respeito a inclusão da segunda língua.  

E finalmente este trabalho entende que o desafio da inclusão do Paresí como segunda 

língua nas escolas urbanas que recebem estudantes Paresí não falantes de Português oferece 

um espaço importante de diálogo e reflexão sobre os processos valorização da língua indígena 

no ambiente escolar. Propõe que esta inclusão se dê mediada por um profissional Paresí  que 

atue  como tradutor e facilitador de aprendizagens no ambiente escolar a fim de produzir a 

subjetividade e formas de vida na sociedade. Neste sentido atuando por meios de saberes, 

redirecionando alternativas, instrumentos e meios de sobrevivência linguística  e a inserção da 

cultura indígena para o letramento dos mesmos. 
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GT 09: Pensamento Social, ação afirmativa e cotas em universidades 

Este Grupo de Trabalho reúne pesquisadores e interessados no debate sobre as inflexões do 

pensamento social brasileiro, a partir da recepção das políticas contemporâneas de ação 

afirmativa especialmente no que se refere às cotas para indígenas e negros nas universidades 

brasileiras. Assim, o objetivo do GT é de contribuir com o debate sobre os temas relacionados 

as políticas afirmativas com recorte étnico e racial na Educação Básica e Ensino Superior que 

realizam balanços das ações afirmativas nos últimos anos; que busquem problematizar e 

avaliar e implementação de cotas nas universidades públicas desde a perspectiva dos estudos 

sobre colonialidades e colonialismos na América Latina. 

 

Coordenadores: 

Hellen Cristina de Souza – SEDUC/CEFAPRO 

Isabel Rodrigues-UEM 

Luiz Henrique Eloy Amado 
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PARA QUE COTAS? SE NÃO EXISTE PRECONCEITO NO BRASIL 
 

Demerval Pires Gaspar
253

 

Resumo 

Este artigo, tomando por base as discussões em torno das políticas de Ações Afirmativas 

nas universidades públicas, principalmente, as que dizem respeito as cotas raciais, se 

propõem a discutir algumas argumentações contrárias a implementação dessas políticas. 

Mais especificamente as que se firmam na negação da existência do preconceito de cor e 

raça no Brasil e ainda na que vê a dificuldade da execução dessa ação, em razão da histórica 

miscigenação em nosso país, resultando na impossibilidade de se identificar quem é negro, 

negra ou índio. Contrapondo-se a essas afirmações, este texto ressalta a continuidade, 

em nossa sociedade, das atitudes de preconceito e racismo a indivíduos cuja corporeidade 

possui evidências da ascendência indígena ou africana e argumenta a favor dessas ações 

como parte de um desenvolvimento emancipatório, não simplesmente como uma questão de 

cotas, com vistas a favorecer determinada população, mas, como um debate onde aspectos de 

justiça humana e social possam ser vistos como parte dos requisitos indispensáveis ao 

desenvolvimento democrático da nação. 

 
Palavras-chave: Cotas raciais. Negação do preconceito. Ação afirmativa. 

Emancipação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como tema os debates sobre as políticas de Ação Afirmativa nas 

Instituições de Ensino Superior do Brasil, especificamente, as reservas de vagas para 

estudantes negros e  indígenas, as denominadas, Cotas raciais. 

Mas, porque se preocupar em discutir ―raça‖ em um país em que o racismo não 

existe? 

É o que pretensamente muitos ainda 

perguntam. 

Profundamente enraizado em nossa cultura, o preconceito considerado invisível, um 

racismo  com  jeitinho  brasileiro,  ―[...]  uma espécie de preconceito  reativo:  o  

preconceito contra o preconceito ou o preconceito de ter preconceito‖ (FERNANDES, 

Apud SANTOS, 

2005)
 
. Essa forma de ver e pensar as  relações  sociais em nosso país, impedem que 

as 

diferenças   de   tratamento   experimentadas   por   populações   indígenas   e  

principalmente afrodescendentes sejam despercebidas. 

Assim, alimentados por pensamentos baseados em mitos criados para divulgar uma 

imagem poli cultural e democrática, parte da sociedade é induzida a uma ideia de 

homogeneidade  étnico-racial  e  se  posiciona  contrária  às  cotas  raciais.  Justificando  

esse posicionamento argumentam que: 

— As cotas são avessas a sua finalidade. Produziriam, como se não existisse, racismo 

no Brasil; 

— Que em face a miscigenação, seria impraticável a identificação dos negros, logo, as 

cotas, seriam inúteis; 

— Os indígenas, deixaram de sê-lo, pois já não se comportam, vivem, ou falam como 

tais e ainda, afirmações que questionam a capacidade dos alunos cotistas para acompanharem 

os cursos. 

Carregados com marcas do racismo, os argumentos se mostram como produto do 

preconceito presente há séculos, mas, sempre negado pelos dirigentes da nação. Tanto, que até 

recentemente na história do Brasil, mais precisamente 1994, período de governo do presidente 

Itamar Franco, a ideia de preconceito e segregação não era oficialmente aceita. 
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Tão pouco, se admitia que a discriminação racial entre brancos, negros e indígenas 

pudesse  ser  observada  como  uma  importante causa  de  desigualdades  sociais,  políticas  e 

econômicas no nosso país. 

Somente  em  1995,  no  governo  do  então  presidente  Fernando  Henrique  Cardoso, 

sensibilizados  pela  histórica  luta  do  Movimento  Negro,  setores  mais  progressistas  da 

sociedade civil, impulsionaram o poder público a admitir a existência de desigualdades 

provenientes de racismo, provocando assim, a discussão de políticas públicas que fossem 

específicas e conseguissem, em parte, reparar essas injustiças. 

Essas discussões amadureceram e tiveram seu destaque ampliado, com a III 

Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Conexas, realizada na 

África do Sul em 2001. Ao participar desse evento, o governo brasileiro se compromete, em 

caráter oficial, a se posicionar contra as diversas formas de racismo e, também, a adotar 

medidas que favoreça a oferta de oportunidades a essas populações. 

Contudo, é em 2003, no início do governo Lula, com a notícia das primeiras vagas 

reservadas para negros nas instituições de ensino superior, que a ação adquire um caráter mais 

concreto.  Com  ela,  são  despertadas  reações  contrárias  que  trazem  a  tona  o  real  espaço 

ocupado pelo racismo. Nesse contexto, se manifestam ideias, pensamentos e argumentos 

polêmicos que influenciam e dividem  as opiniões sobre a licitude da implementação  da 

medida. 

Ainda hoje, passados mais de dez anos, não é raro assistir a debates defendendo um ou 

outro parecer sobre a questão. Pior, ainda, é perceber que em boa parte destas situações um 

número expressivo dos que delas participam, ignore a profundidade e relevância do assunto. 

Nos argumentos utilizados se revelam tremenda falta de informação, isso em despeito da 

grande quantidade de pesquisas, dados e estudos a respeito das relações raciais. Argumentos 

demonstram, se não falta de análise, má fé. 

Discursos que revelam os séculos de pensamentos e conceitos racistas, uma atitude 

tendenciosamente ―branca‖ que reagindo à proposta de cotas, traz argumentações 

inconsistentes. Inaptos a opinar, reproduzem o que podemos considerar, como combustível à 

base da desigualdade, ou seja, uma continuidade do processo historicamente descriminatório 

em nosso país. Segundo, Michael Foucault, ―[...] um enunciado foi construído e, 

consequentemente,   segundo   que   regras   outros   enunciados   semelhantes   poderiam   ser 

construídos?‖(FOUCAULT, 1986) 
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Sendo   assim,   ainda,   que   as   considerações   apresentadas   nesse   trabalho   não 

demonstrem imparcialidade, defendendo a legitimidade da medida de cotas por entendê-la 

como instrumento na diminuição das desigualdades, justifica-se a produção desse artigo como 

tentativa   de   colaborar   com   questões   que   enriqueçam   esse   debate   pela   busca   do 

reconhecimento e da igualdade, direito de todos os excluídos deste país. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O Racismo 

Racismo é uma forma de discriminação as pessoas com base em motivos raciais, cor 

da pele ou outras características físicas, de maneira que umas se consideram superiores a 

outras. Assim, o racismo tem como finalidade intencional, ou como resultado, a diminuição 

ou a anulação dos direitos humanos das pessoas discriminadas. Como se verá mais adiante, no 

século XIX, o racismo foi utilizado para justificar a superioridade branca sobre demais etnias. 

Segundo o Professor Antonio Sérgio Alfredo Guimarães o: 

[...]discurso sobre a diferença inata e hereditária, de natureza biológica, 
psíquica, intelectual e moral, entre grupos da espécie humana, distinguíveis a 
partir de características somáticas, é resultado das doutrinas individualistas e 
igualitárias [...] desigualdade sociais entre os povos conquistadores e 
conquistados,  entre  senhores  e  escravos  […]    o  distintivo  no  racismo 
moderno seja justamente a idéia de que as desigualdades entre os seres 
humanos, fundadas na diferença biológica, na natureza e na constituição 
mesmas do ser humano.(GUIMARÃES, 2004) 

 
Ainda, como é exposto por Pereira: 

O racismo, como ideologia elaborada, é fruto da ciência européia a serviço 
da dominação sobre a América, Ásia e África. A ideologia racista se 
manifesta a partir do tráfico escravo, mas adquire o status de teoria após a 
revolução industrial europeia. ‖(PEREIRA, 1978). 

 
2.2 Discriminação Racial 

Conceito que normalmente é confundido com racismo, enquanto o racismo é uma 

ideologia baseada na superioridade de uma raça ou etnia sobre outra, a discriminação racial é 

uma ação fundada em uma ideologia racista. De acordo com a Declaração das Nações Unidas 

sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial: 

―Discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou 

preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com 

a  finalidade  ou  o  efeito  de  impedir  ou  dificultar  o  reconhecimento  e 

exercício, em bases de igualdade, aos direitos humanos e liberdades 

fundamentais os campos político, econômico, social, cultural ou qualquer 

outra área da vida publica.‖ 
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2.3 Ciência Racialista ou Racialismo 

 

Ciência Racialista designa a ―teoria científica das raças humanas‖, um termo 

diferenciado da palavra racismo, que designa a ciência comparativa dedicada ao estudo dos 

tipos humanos em suas diferentes características hereditárias. O racialismo interferiu nas 

doutrinas racistas, aplicando a elas um carácter científico. Em acordo com Kwame Anthony 

Appiah: 

A visão racialista ressaltava que: Existem características hereditárias, 
possuídas por membros de nossa espécie, que nos permitem dividi-los num 
pequeno conjunto de raças, de tal modo que todos os membros dessas raças 
compartilham entre si certos traços e tendências que eles não têm em comum 
com membros de nenhuma outra raça. Esses traços e tendências 
característicos de uma raça constituem, segundo a visão racialista, uma 
espécie de essência racial. 

 
Kanbenguele Munanga também esclarece a respeito escrevendo que esse: 

 

[…] conceito essencialista do homem podia igualmente servir de pretexto 

para discriminar, do resto da humanidade, os indivíduos ou grupos de 

indivíduos não correspondendo à identidade específica e para excluí-los 

em direitos e em fatos, da humanidade plena e inteira. 

 
2.4 Ações Afirmativas 

Entende-se por ações afirmativas o conjunto de medidas especiais voltadas a grupos 

discriminados e vitimados pela exclusão social ocorridos no passado ou no presente, que por 

meio de políticas que propiciem uma maior participação destes grupos discriminados na 

educação, na saúde, no emprego, na aquisição de bens materiais, em redes de proteção social 

e de reconhecimento cultural. 

Seu objetivo é eliminar as desigualdades e segregações, de forma que não se 

mantenham grupos elitizados e grupos marginalizados na sociedade, ou seja, busca-se uma 

composição diversificada onde não haja o predomínio de raças, etnias, religiões, gênero, etc. 

 

2.5 Cotas Raciais 

As cotas raciais são um modelo de ação afirmativa implantado para amenizar 

desigualdades  sociais,  econômicas  e educacionais  entre raças.  Consistem  basicamente na 

reserva de uma certa porcentagem das vagas das universidades para essas populações. As 

cotas raciais ganharam repercussão a partir da adoção da medida na Universidade de Brasília 

foi em junho de 2004, gerando polêmica e descontentamento por parte da população. ara cá o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Racismo
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número de universidades que possuem ação afirmativa baseada em raças só aumentou e hoje 

já representa a maioria das universidades federais. Sobre a medida aprecie-se a opinião do 

professor Munanga. 

Sem cotas raciais, as políticas universalistas não são capazes de diminuir o 
abismo entre negros e brancos no País. Sempre defendi as cotas na 
universidade tomando como ponto de partida os estudantes provenientes da 
escola pública, mas com uma cota definida para os afrodescendentes e outra 
para os brancos, ou seja, separadas. Por que proponho que sejam separadas? 
Porque o abismo entre negros e brancos é muito grande. Entre os brasileiros 
com diploma universitário, o porcentual de negros varia entre 2% e 3%. As 
políticas universalistas não são capazes de diminuir esse 
abismo.(MUNANGA, 2012) 

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho em questão utilizou a pesquisa qualitativa na modalidade bibliográfica, 

com base na interpretação do pensamento de teóricos como: APPHIAH, 1997; FOUCAULT, 

1979; GUIMARÃES 2004;  LOPES 2007; MUNANGA, 2003, 2004, 2005.  A coleta das 

informações se obteve por meio de pesquisa as literaturas anteriormente descritas, elencadas 

ao    final    deste    trabalho    e    em    conformidade    com    as    normas    da    ABNT. 

Utilizou-se, ainda, na complementação dos argumentos, a pesquisa a sites, artigos e 

notícias da Internet, entre eles, Portais governamentais, revistas eletrônicas, publicação de leis 

e declarações, sempre intencionando esclarecer princípios e posicionamentos da medida de 

cotas raciais. 

A pesquisa, de maneira geral, envolveu a arrecadação de dados que possibilitou a 

elaboração de discussões e argumentações favoráveis a ação afirmativa de cotas nas 

universidades. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Raça e Racismo: Uma compreensão sobre o 

termo. 

Gostaria, em vista da importância dessas argumentações para as discussões sobre 

diversidade, de resistir à redução deste artigo a um tema, porém, as implicações nesse assunto 

são tão complexas que se torna conveniente restringir sua abrangência. Ao abordarmos as 

questões que se relacionam a rejeição às cotas raciais, é claramente perceptível que o tema 

―racismo‖ ocupa uma posição bastante importante, quase central nessas argumentações. 
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Portanto, com a intenção de melhor embasar as argumentações, necessário se faz uma 

aproximação ao sentido que envolve esse termo. 

O  conceito  para  o  termo  ―raça‖,  da  forma  como  entendemos  hoje,  pode  ser 

considerado como moderno. Antes do século XVIII, a palavra ―raça‖ se referia a relação entre 

grupos que participavam de uma ancestralidade comum. Um elo entre motivos e intenções, 

entre a busca e as realizações. Padrões pelos quais determinados grupos viviam e objetivavam 

seu viver ao longo da história. 

De uma outra maneira, podemos dizer que as capacidades e as afinidades ascendentes, 

eram mais importantes que as diferenças ou similaridades físicas. 

Na antiguidade, essas dessemelhanças nas características físicas eram atribuídas a 

fatores naturais como o clima. De uma maneira bem simples, negros teriam a pele escura e 

cabelos frisados devido ao Sol, os brancos, assim seriam, pela falta de Sol. 

É claro que quando se argumenta dessa maneira não se tem a intenção de invalidar a 

importância dos laços familiares e étnicos, mas sim, de enfatizar que a cor, ou características 

dos indivíduos não eram utilizadas como parâmetro para medir sua superioridade ou 

inferioridade. O que os distinguia nesse sentido, geralmente se relacionava com suas crenças, 

linguagem, cultura e a maneira como viviam. 

Importante, também, pela correlação no desenvolvimento das discussões, é ressaltar 

algumas considerações ao aspecto escravagista. Os escravos, abundantes nesses períodos, não 

o eram em razão de suas características étnicas. Aqueles designados a servidão tinham por 

condição, motivos quase sempre sociais. Normalmente, o eram os inimigos, prisioneiros, 

criminosos, pobres e endividados. 

Mesmo que historicamente alguns povos já fizessem alusão as características dos 

africanos de pele negra, o status de escravo passou a recair sobre eles, com a ampliação do 

poder europeu no século XVI. Sua necessidade por mão de obra para as colônias e o baixo 

investimento na captura e submissão dessas populações, deu início a ―popularização‖ desse 

pensamento. 

Dessa maneira, mesmo que o termo ―raça‖, já fizesse parte do léxico dos povos de 

séculos atrás, sua utilização não era vinculada a classificação de seres humanos,  isso se inicia 

somente a partir do século XVIII quando seu uso foi associado a ideia de ferramenta 

descriminatória. 

Nesse período, o mundo vive um importante movimento de ideias que, partindo da 
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Europa revolucionou o pensamento científico e político, o aparecimento de novas maneiras de 

pensar, demonstrados nas obras de Bacon, Descartes, e outros, constituíram elementos 

característicos dessa revolução. 

Voltadas principalmente para o problema do conhecimento, mas imersas em conceitos 

de supremacia e dominação, começam a circular ideias, pensamentos, que classificavam os 

seres com base em sua aparência e origem. 

Fazendo  parte  dessas  linhas  de  pensamentos,  uma,  denominada  como  Ciência 

racialista tinha por foco categorizar os humanos de acordo com características hereditárias 

comuns a indivíduos de um mesmo grupo, mas não compartilhadas com nenhum outro grupo. 

Para identificar cada um desses grupos com características próprias, reutilizou o termo raça. 

Desta maneira, mesmo que o conceito de raça a espécie humana passou a ser classificada 

como um conjunto de várias raças. 

A biologia e a antropologia física criaram a ideia de raças humanas, ou seja, 
a ideia de que a espécie humana poderia ser dividida em subespécies, tal 
como   o   mundo   animal,   e   de   que   tal   divisão   estaria   associada   ao 
desenvolvimento diferencial de valores morais, de dotes psíquicos e 
intelectuais entre os seres humanos. Para ser sincero, isso foi ciência por 
certo   tempo   e   só   depois   virou   pseudociência.   O   que   chamamos 
modernamente de racismo não existiria sem essa ideia que divide os seres 
humanos     em     raças,     em     subespécies,     cada     qual     com     suas 
qualidades.(GUIMARÃES, 2008) 

 

Contudo, somente no século XIX que esses pensamentos, por conta das discussões 

científicas, realmente se estabelecem e o conceito de raça passa a ser encarado como uma 

espécie de filtro, classificando o ser humano com base nas diferenças físicas. 

Há, a partir desse momento, um consenso e a naturalização dessas diferenças começa 

a fazer parte das discussões da comunidade intelectual. Também, passam a engrossar essas 

discussões, assuntos como as teorias do monogenismo, do poligenismo
 
e a miscigenação. 

Basicamente,  o  que  resultou  desse  movimento,  foi  a  proposta  de  que,  a  espécie 

humana poderia ser dividida em raças, que essas passiveis de serem classificadas com base na 

hierarquização. 

Assim, a partir dessas proposições, dois extremos foram racialmente caracterizados, o 

branco; europeu, considerado pela inteligência, ética, moral, e o negro; africano, escravizável, 

caracterizado pela criminalidade, a boçalidade etc. Uma associação infeliz, mas utilizada com 

muita frequência a má personalidade: ―O negro associado à sujeira, à tragédia, à maldade, 

como cor simbólica, impregna o texto com bastante frequência‖ (ROSEMBERG, 2005). 

Não se deve encarar esses resultados de maneira ingênua, essas ideias não surgiram 

sem uma intencionalidade,  […] a partir dos séculos XVII e XVIII, houve verdadeiramente 
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um desbloqueio  tecnológico da produtividade do  poder.[...]  procedimentos  que permitem 

fazer circular os efeitos de poder de forma ao mesmo tempo continua, ininterrupta, adaptada e 

―individualizada‖ em todo o corpo social. (FOCAULT, 1979). 

Pode-se, em face das argumentações, afirmar que o racismo é, então, uma maneira de 

manutenção do status de uma determinada parcela da população. Uma estratégia para a 

desconstrução do ser negro, indígena, do diferente, facilitando a continuidade das políticas de 

exploração dessas populações. 

Afinal, é mais fácil que se aceite as injustiças, se elas são impetradas a seres com a 

reputação inferiorizada, hostis, selvagens, bárbaros, brutos, sem razão, sem inteligência. 

 

4.2 Racismo com ―Jeitinho Brasileiro‖. 

Como ficou evidente nas argumentações anteriores, a ciência do século XIX, 

com base na ideia de raça como ponto de partida para a classificação humana, colaborou 

grandemente com a sistematização e legitimação da inferiorização étnica e social de certas 

populações. 

Chegando ao Brasil, essas mesmas ideias tiveram boa receptividade e prontamente 

foram absorvidas e reelaboradas para nossa realidade. Acompanhando a tendência 

científica da época, uma adaptação nacional aos pensamentos estrangeiros de supremacia 

branca. Segundo o professor Antonio S. A. Guimarães: 

[…] o discurso sobre a diferença inata e hereditária, de natureza biológica, 
psíquica, intelectual e moral, entre grupos da espécie humana, distinguíveis 
a partir de características somáticas, é resultado das doutrinas individualistas 
e igualitárias que distinguem a modernidade da Antiguidade ou do Medievo 
e, no nosso caso, do Brasil colonial e imperial. 

 
Junto com as ideias, chegaram as opiniões racialistas do século XIX e início do 

século XX. Para eles, uma vez que a população em sua maior parte era composta de negros e 

indígenas, o país estava fadado a decadência e ao subdesenvolvimento. Como solução 

científica, sugeriu-se o ―branqueamento‖ da população. 

Acreditando na superioridade genética do branco, implantou-se no país um 

processo de miscigenação por meio do incentivo a migração de mão de obra composta por 

europeus brancos. ―Um tipo de melhoramento da raça‖. Ainda de acordo com Guimarães; 

[…]  em  direção  a  doutrinas  menos  pessimistas  que  desaguaram  em 
diferentes versões do "embranquecimento", subsidiando desde as políticas de 
imigração, que pretendiam a substituição pura e simples da mão de obra 
negra por imigrantes europeus, até as teorias de miscigenação que pregavam 
a lenta mais contínua fixação pela população brasileira de caracteres 
mentais, somáticos, psicológicos e culturais da raça branca [...]  
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Em  meio  aos  pensamentos  de ―branqueamento‖,  a publicação  de  Casa  Grande  

e Senzala de Gilberto Freire, abriu um foco onde a miscigenação podia ser vista de forma 

positiva na constituição da nossa sociedade. 

Em um tempo de grande influência das teorias raciais, a sua tese passou a conter em 

si uma característica com conotação política positiva, uma representação que antagônica ao 

racismo violento, de enfrentamento, comum em países como os Estados Unidos e África do 

Sul, fez com que se assumisse o consenso de país sem preconceito, uma democracia racial. 

Uma ideia tão bem-aceita pelo senso comum brasileiro como pensamento cultural racial, que 

permanece, e permanecerá, não se sabe por quanto tempo, viva no imaginário coletivo. 

 

4.3 As argumentações em contrário as cotas raciais 

A questão  das  cotas  raciais  é  polêmica  e  gera  muitas  discussões.  Obviamente  

o preconceito e racismo podem determinar o posicionamento de uma pessoa, fazendo com 

que se posicione a favor ou  contra essas cotas. Assim, a discussão a seguir será sobre 

esse posicionamento e como se sustenta em relação aos argumentos utilizados para defendê-

lo. 

Como se viu no tópico anterior, as razões para a maior parte dos pensamentos a 

respeito das questões raciais partem da ideologia que permeia nossa sociedade. 

Esse modelo, tão arraigado a cultura do país, faz com que o racismo chegue a ser 

invisível até mesmo aos submetidos a discriminação racial. Isso explica, em parte, o 

posicionamento contrário as cotas raciais. Não faz sentido, para boa parte da população, 

afirmar a utilidade da implementação do sistema de cotas raciais, quando a concepção sobre 

esse tema em suas mentes, é que não existe o racismo no Brasil. 

Outro aspecto trabalhado no sentido de descaracterizar a efetividade das ações 

afirmativas  parte,  também,  do  pensamento  de  povo  miscigenado.  Algumas  pesquisas 

18 
classificam a população como miscigenada, produto de uma ―mistura genética‖. Mediante 

a esse pensamento, também não faz sentido a essa parcela da população aceitar as cotas. Se o 

povo é miscigenado, como identificar quem é negro e quem não o é? 

O que não é levado em conta, é que o racismo não leva em consideração a carga 

genética do indivíduo, como argumentado anteriormente, a exclusão racial se dá por conta da 

exterioridade. A avaliação racista é no âmbito da corporeidade, se o indivíduo possui 

características que o vinculem ao diferente, ao não privilegiado, este, certamente, será 
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excluído. Mesmo que á brasileira, sem violência, ou enfrentamento a discriminação o 

alcançará. 

Na prática, o discurso de miscigenação não traz nenhum benefício a essas populações, 

pois nela, o que ainda se privilegia é o pensamento hegemônico, branco e ocidental. Nessa 

aparente e ilusória condição de nivelamento racial, os portadores dos sinais da corporeidade 

não branca recebem uma parte menor de reconhecimento humano. Segundo K. Munanga, os; 

[...] negros e mestiços, são vítimas apesar da ―mistura do sangue‖, não é 
apenas uma questão econômica que atinge todos os pobres da sociedade, 
mas sim a resultante de uma discriminação racial camuflada durante muitos 
anos […]. (MUNANGA, 2005, 2006.) 

 
Outro argumento utilizado com a intenção de invalidar as cotas, se direciona a perda 

cultural relacionada a identidade do indígena. Da mesma maneira, os argumentos se referem a 

uma dimensão que não se associa aos quesitos que racismo identifica. O comportamento do 

indígena só é importante para o discriminar. Identificado através da sua aparência física, lhe 

são imputadas características com intenção de o inferiorizar; selvagem, do mato, violento, 

canibal entre outras. 

Quando a ele são apontadas a perda dessas características, a intenção é ainda de o 

discriminar. Não fala mais sua língua, já não se veste ou se comporta como índio. Não é mais 

índio. Não merece os direitos ou benefícios reservados aos índios. 

Assim, discutindo o que foi apreciado até o momento, pode-se afirmar que na esfera 

mais popular, as argumentações contrárias as cotas raciais na universidade brasileira, mais 

ouvidas e utilizadas, se referem às ideias alinhadas com: a miscigenação racial de nossa 

população; a ausência de preconceito em vista da não existência de um processo de 

enfrentamento racial; ao processo civilizatório que fez com que os indígenas não se 

comportassem como tais e por consequência deixassem de sê-los. 

Existem, ainda, outras argumentações, que não discutiremos por não fazerem parte 

da proposta desse artigo, que se relacionam a outros pensamentos como a constitucionalidade 

e o direito, mas, como as discutidas neste trabalho, perdem sua efetividade em vista da 

importância humana e social das ações afirmativas. 

Todas as opiniões contrárias a implementação das cotas raciais nas universidades 

brasileiras se formam em um contexto de resistência a uma nova ideia. Um pensamento que 

mexe com o conforto ideológico a que grande parte da sociedade estava habituada. 

Como ficou evidente nas considerações levantadas anteriormente, essa grande parte da 

população parece não conhecer ou levar em consideração as discussões acerca de nossas 
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―origens‖ raciais e todo processo sociorracial desde o período colonial, aceitam essa ideologia 

e se colocam como atores participantes dentro desse pensamento, projetando esse racismo em 

si mesmos. 

Esse parecer se afirma, quando por causa do modelo racista brasileiro, muitos 

afrodescendentes têm dificuldade em se aceitar como negros. Não é raro, você encontrar 

alguém com toda corporeidade africana, que se identifica como moreno, escurinha, caramelo, 

pardinha... 

No entanto, os agentes policiais, porteiros e seguranças não tem dificuldade para 

identificar o negro e o fazem bem rapidamente. Esse é um dos efeitos da ideologia racista, a 

identificação, a diferenciação e a discriminação dos que não possuem o fenótipo branco. 

Parte da nossa população interiorizaram essa inferioridade, nem sempre por racismo, 

mas, por se alienarem a ideologia do branqueamento. O que é uma contradição. 

O mito da democracia racial, do país sem preconceito, miscigênio já era, não encontra 

argumentos que o sustentem. Porém, o senso comum faz com que ele ainda resista. 

Podemos, então, em vista das discussões baseadas nas opiniões dos teóricos a quem 

este trabalho recorreu, conjecturar que os indivíduos que defendem argumentações contrárias 

as cotas raciais não conseguem entender a desigualdade no nosso país. 

Para eles o problema se origina em diferenças sociais e econômicas, não nas 

dessemelhas físicas entre os indivíduos. Como explica o professor Kanbengele Munanga, o 

que faz com isso subsista é a ―inércia do mito da democracia racial‖ (MUNANGA, 2013). 

O mito continua vivo na imaginação dessa parcela da sociedade. A despeito de não 

mais existir. Oficialmente o Brasil, país, admitiu ser racista, o brasileiro, porém, não aceita o 

fato. É o preconceito de ter preconceito. 

Muito já mudou na forma de se encarar essa questão, é certo, mas mesmo que haja 

mudado, a desigualdade entre negros e brancos é muito grande. Apenas para comparar, o 

número de negros graduados em relação aos brancos é mínimo, dois a três por cento. Nem o 

regime de cotas está sendo capaz de diminuir esse abismo. 

E quando falamos em educação, falamos do berço das ideologias. É por meio da 

educação que são propagadas e aceitas. 

Desta forma, sendo o racismo é uma ideologia, a educação é por ela perpetuada. Por 

meio de seus professores, por que receberam uma educação eurocêntrica, dos conteúdos que 

reproduzem o pensamento social. 
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E o ciclo se repete, na preservação dos interesses dos privilegiados. A sociedade 

ideologizada aceita essa ideologia, o indivíduo se coloca como ator participante dentro desse 

pensamento, projetando-o em si mesmo, a assume como uma miragem que todos veem. 

[...] o racismo é uma ilusão de superioridade. O racista se acha superior àquele 

a quem se compara: ele nasceu pra mandar e o outro, visto com o inferior a 

ele, para obedecer. O racismo, então, é antes de tudo é uma expressão de 

desprezo[...](LOPES, 2007.). 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditando-se, que após as discussões e argumentações ao longo dessas páginas, 

tenham permitido colaborar com alguma luz em relação a esse importante assunto, o que se 

espera é que de alguma maneira, esses conhecimentos, possam ser úteis no momento da 

tomada de decisões a favor de uma nova visão do que seja igualdade e respeito a diversidade. 

Uma percepção despida das ideologias de desempoderamento da verdade como 

princípio de justiça e ponto de partida para a renovação do pensamento democrático na nossa 

sociedade. Uma aspiração, que se sabe não ser impossível, mas complexa, difícil, quase 

utópica. Ficou claro nessas argumentações que uma sociedade despida de preconceitos e 

racismo é uma realidade distante para boa parte da população indígena, negra e mestiça do 

nosso país. 

Argumentos e justificativas não faltam para a continuidade das discriminações, 

científicos, antropológicos, biológicos, éticos, religiosos, culturais e sociais. Perduraram por 

um longo período, e servem para elucidar a ascendência e permanência da ideologia da 

superioridade branca em face das outras populações. 

É nesse sentido que se entende as cotas raciais como estratégia para uma mudança de 

rumos. Para que se torne realidade, pelo menos em parte, o discurso da democracia racial, da 

não violação do princípio da igualdade no seu sentido material, concreto. 

Repetindo o que já se afirmou anteriormente, tudo o que se discutiu com esse texto 

não é inédito, faz parte dos debates de mais de uma década, porém, é atemporal seu objetivo, 

no intuito de promover a discussão desse assunto, não porque tenha sido pouco abordado, mas 

porque, na maior parte das vezes leva em conta o pensamento comum, contaminado pela 

ideologia favorável a continuidade da situação. 

Ao término das argumentações, por entender que o acesso ao conhecimento e a 

educação é direito de todos e base das soluções da maior parte dos entraves sociais, se finaliza 

esta produção com o pensamento de Paulo Freire, para quem, a verdadeira democracia social 

acontece,   sem   argumentos   fundamentados   no   medo   ou   na   hipocrisia.   ―A   prática 
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preconceituosa  de  raça,  de  gênero  ofende  a  substantividade  do  ser  humano  e  nega 

radicalmente a democracia‖. 
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SISTEMA DE COTAS: COMBATENDO AS DIFERENÇAS SOCIOECONÔMICAS 
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Resumo  

O sistema de cotas, implantado no Brasil pela primeira vez em 2004 pela Universidade de 

Brasília (UnB), e hoje adotado por 32 das 38 universidades estaduais, é um dos temas mais 

debatidos pela sociedade atualmente. Este artigo tem por objetivo esclarecer os motivos que 

originaram o sistema de cotas, reforçar sua importância na sociedade. A justificativa para o 

projeto foi que esses grupos vêm sendo prejudicados desde o processo de colonização do Brasil, 

sendo os principais formadores da denominada classe C, logo estão delimitados em vários 

aspectos, por não ter boas condições financeiras, e depender dos serviços públicos tanto de 

educação quanto de saúde. Serviços esses muitas vezes vistos com descaso por nossos 

governantes. Sendo assim, não possuem o mesmo nível de ensino da rede privada de educação. 

Realizou-se uma pesquisa documental nos arquivos do curso de Engenharia Civil da 

Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso Campus de Tangará da Serra (UNEMAT-

CUTS), e compararam-se os dados de aprovação e reprovação entre cotistas e não cotistas. Com 

base nas pesquisas realizadas e nos fatos apresentados nesse artigo, conclui-se que, é de grande 

importância social a implantação do sistema de cotas no Brasil. Uma vez que torna possível o 

ingresso de grupos que vêm sendo prejudicados desde o processo de colonização do país, e que 

herdaram desse passado lamentável a pobreza e péssimas condições de vida. 

 

Palavras-chave: Cotas. Diferenças socioeconômicas. Acesso ao ensino superior.  
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A população brasileira encontrasse dividida em classes, sendo elas baixa, média e alta, 

caracterizadas pela grande diferença socioeconômica do país. Dentre as classes a baixa é a que 

abrange a maior parte da população. Classe essa formada por pessoas pobres com baixo poder 

aquisitivo e baixa qualidade de vida, que mal podem suprir suas necessidades básicas como 

moradia, alimentação e saúde, e principalmente educação. Para combater tamanha diferença 

adotou-se no Brasil o sistema de cotas que visa auxiliar grupos menos favorecidos no ingresso 

ao curso superior e tem proporcionado ótimos resultados e é atualmente um dos temas mais 

debatidos no país. 

São muitas as dificuldades das pessoas que se enquadram nessa classe, uma vez que 

ocupam empregos com baixa remuneração e o custo de vida no país se torna cada vez mais alto. 

Encontram-se limitados a uma vida sofrida, acostumados deste a infância a enfrentar grandes 

filas em hospitais sem ao menos estarem certos de que serão atendidos, sendo muitas vezes 

obrigados a deixar os estudos para trabalhar e ajudar a família, acostumados a alimentar-se mal 

e levar uma vida sem saber o que é ter conforto, sem ter momentos de lazer e acesso a novas 

tecnologias. 

São muitos os problemas encontrados nessa classe formada em sua grande maioria por 

negros e indígenas, povos descriminados cujos antecedentes foram escravizados e sujeitos a 

uma vida dura e indigna desde o processo de colonização do Brasil. Povos que herdaram a 

pobreza, o preconceito, o sofrimento desse passado lamentável. Levados pela sociedade a se 

sentirem inferiores e menosprezados a ponto de pensarem que possuem capacidade de mudar de 

vida. 

O nível de escolaridade das pessoas que compõem a denominada ―classe C‖ é uma das 

características que mais as diferenciam dos constituintes das outras classes. Visto que as 

pessoas pertencentes a classe baixa têm desde cedo conciliar os estudos com o trabalho. 

Chegando na escola cansados e muitas vezes abatidos com os problemas que enfrentam no 

cotidiano. Dessa forma acabam sendo prejudicados por não conseguirem absorver parte 

considerável dos conteúdos estudados. Além de o ensino público fundamental e médio, 

infelizmente não se comparam quanto a sua qualidade ao ensino privado uma vez que as 

condições vivenciadas em sala de aula impedem o bom desempenho na ministração das aulas.  

É clara a grande diferença de qualidade que há entre o ensino básico público e privado, e 

a grande culpa é da falta de infraestrutura. Torna-se quase impossível conseguir um bom 

aprendizado em escolas que não oferecem boas bibliotecas, laboratórios, onde os professores 

trabalham cansados pelo excesso de carga horária e ao mesmo tempo insatisfeitos com o 
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baixíssimo salário que ganham, em salas ocupadas por mais de 40 alunos. Já em escolas 

privadas as condições de estudo e trabalho dos professores são muito mais favoráveis ao 

aprendizado, não que não haja problemas no ensino particular, porém infelizmente não se pode 

comparar a qualidade entre público e privado. 

O valor da hora-aula recebida pelo docente da rede estadual, em torno de R$ 9, 

seria o principal motivo de insatisfação entre os professores. Enquanto o piso 

para 40 horas na rede municipal é de R$ 2,6 mil, nas escolas estaduais vai de 

R$ 1,8 mil (anos iniciais do Ensino Fundamental) a R$ 2.088 (anos finais e 

Ensino Médio). Os valores variam de acordo com a formação do docente. 

Com esses salários, não é raro os professores chegarem a dar aula em até três 

escolas, resultando em possíveis conflitos de horários e ausências. (DANIELA 

et al, 2013). 

 

A grande diferença é claramente observada ao consultar resultados de vestibulares e 

programas de avaliação de qualidade de ensino, como Índice de Desenvolvimento do Ensino 

Básico – IDEB, e o Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA. 

Os índices do IDEB vão reduzindo quando as séries e níveis de ensino avançam, 

mostrando que a diferença entre os conhecimentos necessários para a série e o 

aprendizado cresce com a progressão do aluno. Vale ressaltar que o déficit nas 

escolas privadas é bem menor se comparado às escolas públicas. (ORBIS 

indicadores de sustentabilidade, [200-?]). 

  

Outros programas de avaliação com o Exame Nacional do Ensino médio (ENEM), 

também demonstram a grande diferença de qualidade entre ensino público e privado do paìs, ―o 

resultado do ENEM em 2009 aponta que entre as mil escolas que oferecem o Ensino Médio 

regular com melhor desempenho nas provas, 91% são de rede privada‖. (ORBIS indicadores de 

sustentabilidade, [200-?]). Lembrando que estamos nos referindo ao ensino fundamental e 

médio. 

Tais problemas juntamente com várias outras dificuldades enfrentadas pelas pessoas de 

classe baixa se tornavam um grande impedimento de acesso ao ensino superior. E quando 

conseguiam ingressar em uma universidade optavam por cursos menos concorridos, porém não 

menos importantes, que após sua conclusão não oferecem renda satisfatória. Há um pequeno 

aumento de renda, porém não o suficiente para realmente mudar de condições de vida, pois a 

remuneração pela excursão do trabalho desses profissionais as vezes mal dá para saciar as 

necessidades básicas.   

Visto que a população se encontrava amarrada, uma vez que não se notava melhoria de 

vida nas classes menos favorecidas, se fez necessário a implantação de um sistema que tornasse 

possível o acessos desses grupos menos favorecidos não só ao ensino superior, mas também em 

cursos mais concorridos como medicina, engenharia civil, agronomia... que após sua conclusão 
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proporcionam boa renda, mudando assim as condições de vida desses grupos e, 

consequentemente combatendo as grandes diferenças socioeconômicas do país. 

Adotou-se então o sistema de cotas, como uma medida de inclusão de negros e pobres 

no ensino superior. Pois estes se encontravam impedidos de ingressar em universidades pela sua 

cor de pele ou nìvel social. ―Em 1997, apenas 2,2% de pardos e 1,8% de negros, entre 18 e 24 

anos cursavam ou tinham concluìdo um curso de graduação no Brasil‖. (VELLOSO. 2009) 

Criado em 1960 nos Estados Unidos, visando corrigir uma dívida social, resultante das 

injustiças vividas pela população negra durante a formação do país, o sistema de cotas foi 

aderido pela primeira vez no Brasil em 2004, pela universidade de Brasília (UnB), reservando 

20% das vagas oferecidas aos auto declarantes PPI (Pretos Pardos ou Indígenas). 

Após o sistema ter sido adotado por mais algumas universidades brasileiras os números 

melhoraram. De acordo com o último levantamento do MEC em 2013, subiu para 11% a 

quantidade de pardos que cursam ou concluíram o ensino superior no Brasil, e para 8,8% o 

número de negros. (MEC. 2013) 

Pode-se notar a grande importância da adoção do sistema de cotas no processo de 

seleção das universidades brasileiras. Uma vez que acarreta a miscigenação das diferentes raças 

e níveis sociais, aumentando a interação entre elas e combatendo o preconceito. Ao mesmo 

tempo não pode ser visto como um sistema injusto de seleção, uma vez que os alunos cotistas 

ingressam no ensino superior com notas relativamente mais baixas, que não chegam a um 

percentual de 3% de diferença. 

Estudos realizados na Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, demostram que 

cresceu mais de 100% o número de alunos oriundos de escola pública aprovados no curso de 

medicina, o mais concorrido da Universidade. ―O número de alunos que passaram este ano no 

vestibular de medicina, o mais concorrido da Unicamp, com 145 aluno por vaga, dobrou em 

relação ao ano de 20013. No vestibular 2014, foram 33,3% oriundos de escolas públicas contra 

14,5% em 2013‖. (CARTA CAMPINAS,2013). 

 Pesquisas documentais nos arquivos do curso de Engenharia Civil da Universidade 

Estadual do Estado de Mato Grosso Campus de Tangará da Serra (UNEMAT-CUTS), apontam 

que 45% dos cursistas são cotistas, o que mostra que o sistema de cotas tem sido de grande 

valia. Então compararam-se os dados de aprovação e reprovação nas matérias de cálculo e 

fundamentos de matemática, entre cotistas e não cotistas com intuito de saber se há grande 

diferença quanto ao desempenho. Observou-se que cerca de 15,5% dos cursistas tiveram 

reprovações, dentre os quais 5,7% são não cotistas e 9,8% são cotistas. Observou-se então que 
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os alunos cotistas têm mais dificuldade em absorver as matérias, o que sugere que o ensino de 

matemática no ensino básico deve ser reforçado. 

Provavelmente este ótimo resultado na quantidade de cotistas na UNEMAT-CUTS, seja 

proveniente do excelente papel social que a universidade vem desenvolvendo há alguns anos, 

oferecendo um curso pré-vestibular nomeado UNE-Todos à alunos indígenas, negros, 

assentados e oriundos de escolas públicas. O UNE-Todos em funcionamento desde 2005, tem 

sido de grande importância social, preparando alunos para vestibulares oferecidos pelas 

universidades, e ajudando-os a garantir sua vaga em um curso superior. 

Em virtude dos dados mencionados, conclui-se que é de grande importância social a 

implantação do sistema de cotas nas universidades brasileiras. Uma vez que torna possível o 

ingresso de grupos menos favorecidos, que vêm sendo prejudicados desde o processo de 

colonização do país e que herdaram desse passado lamentável a pobreza e más condições de 

vida, ao ensino superior. 

Combatendo dessa forma não só as diferenças econômicas, mas também sociais do país. 

Permitindo que as pessoas das classes mais baixas tenham acesso a cursos ―nobres‖, o que os 

possibilitarão futuramente melhorar suas condições de vida, tendo acesso a empregos melhores 

e melhor remunerados.  Afetando diretamente a economia do país que só tende a se desenvolver 

juntamente com a população, uma vez que as melhorias financeiras refletem diretamente no 

aumento do consumismo. E ao mesmo tempo combatendo o preconceito sofrido por estes 

povos, propiciando o encontro de etnias e culturas diferentes em sala de aula, fazendo com que 

o preconceito se torne admiração entre povos e culturas. 

Porém o sistema de cotas não deve ser uma medida definitiva no combate as diferenças 

socioeconômicas do país, pois apesar dos resultados positivos, o problema deve ser resolvido 

desde sua origem, que se dá desde os primeiros anos do ensino básico. Deve-se investir em 

escolas preparadas para propiciar aos alunos um ensino de ótima qualidade, acesso a boas 

bibliotecas, laboratórios, boas salas com quantidades adequadas de alunos por turmas, acesso à 

cultura e ao lazer. Para que dessa forma os alunos não tenham apenas um bom aprendizado, mas 

também percebam que viver bem é direito de todos e para que isso aconteça melhorias devem 

ser buscadas. Educação de qualidade é direito de todos, e também o principal fator que faz uma 

nação se desenvolver. De nada adianta ser a quinta economia mundial se ocupamos a 58° 

posição no ranking educacional. O desenvolvimento de uma nação deve ser medido pela 

qualidade de vida e educação de seus habitantes, e não pela riqueza concentrada em uma 

minoria da população. 
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GT 10: Educação Quilombola: Aplicabilidade e Perspectivas 

 

O Grupo de Trabalho Educação Quilombola interessa-se por discussões que contemplem as 

questões teóricas e didáticas pedagógicas, relacionadas aos saberes e fazeres vivenciados nas 

escolas e comunidades quilombolas. Tem como objetivo fomentar o debate sobre a 

aplicabilidade da educação quilombola enquanto modalidade. 

 

Coordenadores: 

Suely Dulce de Castilho – UFMT 

Lucimara Evangelista – Quilombo Vão Grande 

Maria Helena Tavares – Quilombo Vão Grande 
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UM GRITO DE ESPERANÇA 

 

Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho 
255

 

Suely Dulce de Castilho
256

 

 

Resumo: 

 

O território nacional brasileiro abriga em seu seio inúmeras comunidades quilombolas, 

que estão distribuídas no campo e na cidade. As histórias das comunidades 

remanescentes de quilombos são como gritos de esperança, silenciados por dor, 

violência e opressão. Esta comunicação tem como objetivo tecer uma breve 

contextualização histórica sobre as comunidades quilombolas no Brasil. Os dados foram 

recolhidos através de pesquisa bibliográfica. Espera-se que esta comunicação contribua 

para fomentar a discussão sobre os silenciamentos vivenciados pelas Comunidades 

Quilombolas, ao longo da história do Brasil.  

Palavras-Chave: Comunidades Quilombolas. História. Silenciamentos. 
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É a esperança gritando que a luta Continua! 

Zé Pinto 

 

Ao longo da história do Brasil, os saberes relacionados às comunidades 

quilombolas foram silenciados, apagados com dor, acorrentados. Para fazer calar a 

participação dos homens, mulheres e crianças que, tal como, afirma Castilho (2008) 

―implementaram inúmeras ações cotidianas, cujos feitos e nomes a História oficial 

quase nunca registrou”. Para Silva (2010) os livros didáticos pouco se dedicam a esta 

questão e tendem a esconder fatos importantes e a efetiva participação do negro nos 

movimentos populares em diferentes regiões do Brasil.  

Após séculos de esquecimento muito há para se aprender sobre o continente 

africano e os processos de recriação de suas culturas, presentes em todos os lugares do 

mundo para os quais as diferentes etnias africanas foram dispersas, seja por processos 

comerciais, seja pela imigração espontânea, seja pelo movimento violento do tráfico 

negreiro (Brasil. 2014).  

A presença de elementos culturais africanos recriados 

no contexto histórico, social e cultural permeia a vida, 

os modos de ser, os conhecimentos, as tecnologias, os 

costumes, a musicalidade e a corporeidade dos outros 

grupos étnico-raciais que conformam a população 

brasileira. A herança africana marcou, em maior ou 

menor grau, segundo as regiões, as maneiras de sentir, 

pensar, sonhar e agir de certas nações do hemisfério 

ocidental. Do sul dos Estados Unidos ao norte do 

Brasil, passando pelo Caribe e pela costa do Pacífico, as 

contribuições culturais herdadas da África são visíveis 

por toda parte; em certos casos, inclusive, elas 

constituem os fundamentos essenciais da identidade 

cultural de alguns dos elementos mais importantes da 

população. ( Brasil, p. 25. 2014)  

Entretanto para Brasil (2014) Por mais que esse processo seja uma realidade, 

também é fato que ele convive, com uma prática e um imaginário racista. Esse racismo 

ambíguo se faz presente em nossa estrutura de desigualdade, em nossas ações cotidianas 

e na produção do conhecimento.  

A discussão sobre o silenciamentos da história das comunidades quilombolas no 

território brasileiro é uma questão antiga, complexa e, sobretudo, polêmica. Porém, 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 840 

trata-se de uma discussão necessária para a promoção de uma educação, de fato, 

igualitária. Segundo Castilho (2008) a historia do negro brasileiro e em particular das 

comunidades negras rurais são contadas por fragmentos.  

A história da escravidão, tal como aponta MUNANGA & GOMES (2006), 

mostra que a ―resistência negra‖ foi marcada por atos de coragem, demostrados através 

de ―insubmissão às condições de trabalho, revoltas, organizações religiosas, fugas, até 

aos chamados mocambos ou quilombos‖. Neste sentido é possìvel afirmar que os 

quilombos brasileiros representam mecanismos de oposição a estrutura escravocrata que 

se estabeleceu no Brasil. Como define MUNANGA & GOMES (2006) os quilombos 

simbolizam a organização de homens e mulheres que se recusavam a viver sob o regime 

da escravidão e desenvolviam ações de rebeldia e luta contra esse sistema. Para Castilho 

(2008) A terra de quilombo não é uma terra qualquer. É terra de negros, terra de 

pretos, terras ancestrais. É a terra da liberdade. Já para Silva (2010) as comunidades 

negras rurais têm empreendido uma luta pelos direitos à liberdade, cidadania e 

igualdade, no conjunto das reivindicações pela posse da terra, bens considerados 

sagrados e formadores de uma identidade étnica.  

Através do Movimento Negro Contemporâneo e da denuncia constante de 

pesquisadores comprometidos, as Comunidades Quilombolas ganharam destaque a 

partir da década de 70.  Dentre as ações, é importante destacar a Constituição de 1988, 

artigo 68, na qual se estabeleceu o direito a titulação das terras ocupadas. 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecido a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos. 

Há muitos registros de quilombos por todo o país, principalmente nos estados de 

Alagoas, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e 

São Paulo.  

De acordo com Munanga (1996) o termo quilombo
257

 é seguramente uma 

palavra originária dos povos de lìnguas bantu: ―kilombo‖ que depois de sofrer 
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alterações da lìngua portuguesa passaria a ―quilombo‖. Interpretando Joseph C. Miller, 

Munanga (1996) afirma que a palavra quilombo traz consigo uma representação 

sociopolítica e militar, resultado de uma longa história envolvendo regiões e povos, 

conflitos pelo poder, de cisão dos grupos, de migrações em busca de novos territórios e 

de alianças políticas entre grupos alheios. No Brasil, de acordo com o dicionário 

Aurélio, a palavra ‗quilombo‘ significa Aldeia em que se concentravam os escravos que 

fugiam das fazendas, minas e casas de família, onde eram explorados e sofriam maus 

tratos. Estas pequenas aldeias também eram chamadas de mocambos e seus habitantes 

eram chamados de quilombolas. Segundo Silva (2010) os historiadores e antropólogos 

advertem para o fato de o termo quilombo, tomado político e juridicamente, abrigar, sob 

um mesmo teto conceitual, todas as comunidades negras cujas formações são 

particulares e adversas.  

Para Munanga (1996) o quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do 

quilombo africano reconstruído pelos escravizados para se opor a uma estrutura 

escravocrata, pela implantação de  outra estrutura política na qual se encontraram todos 

os oprimidos.  

Escravizados, revoltados, organizaram-se para fugir das 

senzalas e das plantações e ocuparam partes de 

territórios brasileiros não-povoados, geralmente de 

acesso difícil. Imitando o modelo africano, eles 

transformaram esses territórios em espécie de campos 

de iniciação à resistência, campos esses abertos a todos 

os oprimidos da sociedade (negros, índios e brancos), 

prefigurando um modelo de democracia plurirracial que 

o Brasil ainda está a buscar. Não há como negar a 

presença, na liderança desses movimentos de fuga 

organizados, de indivíduos escravizados oriundos da 

região bantu, em especial de Angola, onde foi 

desenvolvido o quilombo. Apesar de o quilombo ser um 

modelo bantu, creio eu que, ao unir africanos de outras 

áreas culturais e outros descontentes não-africanos, ele 

teria recebido influências diversas, daí seu caráter 

transcultural. Com efeito, a transculturação parece-me 

um dado fundamental da cultura afro-brasileira.  

  

Para Miranda os quilombos representam a estratégia de resistência utilizada 

pelos negros escravizados, da qual Palmares se tornou emblema. Segundo a autora a 

definição de quilombo: "Toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em 

parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões 
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nele", apresentada pelo Conselho Ultramarino através da lei de 1740, se constitui uma 

acepção criminosa. Quanto a essa definição Castilho (2008) afirma que tal conceito 

baliza e estrutura os argumentos legais dos que advogam contra o interesse das 

comunidades negras.  

 

AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO MATO GROSSO 

 

A situação das comunidades quilombolas no Mato Grosso não difere do restante 

do país. Silenciamento e dor também integram o cenário da história das lutas travadas 

em solo mato-grossense. 

Oficialmente a história do Mato Grosso tem inicio em 1719 com a descoberta do 

ouro nas margens do rio Coxipo - Mirim. É como se o lugar nunca tivesse existido e de 

repente surgisse do nada uma capitania inteira. Fazendo calar, ignorando, silenciando a 

história milenar das comunidades que já habitavam o solo mato-grossense: Parecis, 

Umutinas, Bororos e tantos outros foram, segundo Quijano (2005), reduzidos a uma só 

identidade: Índios. O tratamento dado à história das comunidades indígenas se repete 

com as pessoas escravizadas de origem africana, que foram igualmente reduzidos a uma 

única identidade: Negros. De acordo com Quijano (2005) a ideia de raça simboliza um 

instrumento de dominação social inventado nos últimos 500 anos, altamente propagado 

por toda a população do planeta como parte da dominação colonial da Europa. É correto 

afirmar que este instrumento utilizado pelo capitalismo atingiu profundamente o Mato 

Grosso e mesmo tanto tempo depois da abolição ainda é possível perceber as marcas 

deixadas por este período.  

Para Silva (2011) o negro foi colocado à margem da história como sujeito e visto 

apenas como um objeto no sentido literal do termo, e mesmo após a abolição quando ele 

deixou de ser juridicamente escravizado, não alcançou o patamar de cidadão, A estigma 

de preguiçoso, intelectualmente inferior, portador de maus instintos o acompanhou pelo 

caminho. Foi para resistir a este estigma que os negros se organizavam em quilombos 

no período da escravidão. De tal modo que muitos foram os quilombos organizados 

neste período da historia mato-grossense. Dentre eles é possível destacar o quilombo do 

Piolho ou Quaritere, que foi liderado por Tereza Banguela; o quilombo do "Mutuca" e 

"Pindaituba", situados na Chapada dos Guimarães; os "Sepoutuba" e "Rio Manso", 
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próximos a Vila Maria no município de Cáceres, dentre outros. Siqueira (2009) aponta a 

existência de 11 quilombos neste período, e denuncia a falta de conhecimento sobre 

eles. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo da analise dos estudos anteriores a esta comunicação é possível afirmar 

que os quilombos simbolizam a resistência dos negros ao sistema desumano que lhes foi 

imposto. No Brasil atual, os quilombos se configuram como um legado material e 

imaterial de resistência. Os quilombos brasileiros estão distribuídos no campo e na 

cidade.  As histórias das comunidades remanescentes de quilombos são como gritos de 

esperança, silenciados por dor, violência e opressão.  

Esta opressão pode estar representada na inaplicabilidade da Constituição 1988 

que apesar de assegurar que as comunidades remanescentes de quilombos tenham 

direito às terras que ocupam, a realidade desvela uma situação de precariedade na qual 

pouco se tem realizado para efetivamente regularizar a titulação dessas terras. 

Espera-se que esta comunicação contribua para fomentar a discussão sobre os 

silenciamentos vivenciados pelas Comunidades Quilombolas, ao longo da história do 

Brasil.  
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DESCOBRINDO POR MEIO DE EXPERIÊNCIAS OS ESTADOS FISÍCOS DA 

MATÉRIA COM ALUNOS DO 1º E 2º CICLO DO FUNDAMENTAL DA E.E. 

JOSÉ M. BENTO NO QUILOMBO BAIXO 
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Resumo:  

Está comunicação torna público o relato de experiência realizada pelas professoras da 

E.E. José M. Bento que se localiza na Comunidade Quilombola Baixio no Território 

Quilombola Vão Grande a 75 km do Município de Barra do Bugres/MT e trouxe a 

gratificante tarefa de mediar os conhecimentos científicos com os saberes das crianças 

sobre a natureza no espaço em que estão inseridas sobre os estados físicos da matéria, 

de forma animada e coletiva com pesquisa de campo e experiência na cozinha da escola.  

A escola coube o papel de proporcionar aos alunos aflorar sua percepção dos fenômenos 

naturais e artificiais, pois, sabemos que o mundo se constitui em um conjunto de 

fenômenos naturais e sociais inseparáveis, diante do qual as pessoas estão sempre 

agindo e interagindo. Dessa forma realizar experiências e trabalhos lúdicos devem e 

podem sempre permear os trabalhos com as turmas do 1º e 2º ciclo e outros, pois 

norteiam o currículo escolar de nossa escola. Então a experiência com o preparo das 

gelatinas pelos alunos para demonstração serviu para desenvolver o conhecimento 

formal, a afetividade no trabalho coletivo e a diversificação do gosto alimentar. 

Palavras Chaves: Educação Quilombola. Experiências. Natureza. 
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INTRODUÇÃO 

 

           Tendo em vista que o ensino de ciências deve ser visto como uma continuidade 

natural da exploração do espaço no qual a criança está inserida, e que a instituição é um 

dos espaços que proporcionará à criança conhecimentos e aprendizagem, justifica-se 

trabalhar num contexto de trocas cognitivas mediando os saberes. 

A educação em ciências pode ser, portanto um meio, pois demonstrará a 

dinâmica da natureza que ele vê, sente e observa, mas não entende como os fenômenos 

naturais acontecem e como o homem pode interferir nesses fenômenos. Para isso, Zanon 

e Stachissini (2008, p. 17) pontua que: 

 O processo educativo precisa revestir-se de significados 

adequados para o nível cognitivo em que se encontra o aprendiz, o 

professor de Ed. Inf. E das séries iniciais precisa saber como 

ensinar ciências. Para isso, precisa aprimorar os conhecimentos 

teóricos sobre as ciências físicas e biológicas e estar capacitado 

para planejar estratégias de ensino que o leve aos seus objetivos, e 

um dos caminhos metodológicos passa pela literatura infantil que, 

com histórias, contos, poesias e outras modalidades literárias, pode 

conduzir professores e aprendiz por trajetórias que encantam, 

enquanto ensinam, enquanto desvelam o conhecimento, a dinâmica 

da natureza. 
  

Animais, plantas, homens e mulheres, chuva, frio, calor, dia e noite são 

elementos sempre presentes na literatura infantil. Interagindo com eles, no sentido de 

conhecê-los explorar as relações existentes, relacioná-los com seu entorno, pode-se 

conduzir ludicamente ao conhecimento, à alfabetização científica, pois a curiosidade e a 

criatividade natural da criança a predispõem ao aprendizado, sendo o professor um 

parceiro indispensável. 

Portanto, proporcionar momentos das crianças com fenômenos naturais será uma 

forma de possibilitar conhecimentos e aprendizagem nos espaços da Instituição de 

Educação Infantil e das séries iniciais. Este plano de atividade tem como objetivo, 

desenvolver nas crianças a percepção dos elementos naturais e artificiais, pois, sabemos 

que o mundo se constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais inseparáveis, 

diante do qual as pessoas estão sempre agindo e interagindo, e que a criança explora 

espontaneamente os elementos do ambiente natural a artificial e está sempre 

perguntando, agindo, interagindo, construindo sua realidade e adquirindo novos 

conhecimentos, num processo de aprendizagem. 

Assim as Orientações Curriculares para a Educação Quilombola (2010, p.146) 

diz que: 
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A escola deve estimular o desenvolvimento do processo de ensino 

e aprendizagem para a produção de conhecimentos, partindo da 

cultura dos estudantes e estabelecendo diálogo com outras culturas. 

Dessa forma, o processo educativo, numa perspectiva quilombola, 

deve ter presentes esses valores afro-brasileiros de maneira que 

fortaleçam e potencializem a Educação Quilombola. 
  

Dessa forma o planejamento das práticas educativas deve sempre valorizar a 

vivência dos alunos, pois trata de sua origem e identidade quilombola, na qual de 

acordo com as Orientações para Educação Quilombola cita que: a especificidade de 

abordagens de temas nas áreas de conhecimento, bem como uma dinâmica 

metodológica de ensino aprendizagem que garanta conhecimentos curriculares da base 

nacional comum e a parte diversificada relativa ás necessidades e realidades 

quilombolas devem existir.  

Embora haja essa especificidade, a Educação Quilombola não se isola, mas está 

aberta a diálogos permanentes com os demais campos da educação, pois os quilombos 

integram a sociedade. E segue dizendo que é importante observar que cabe a escola e 

aos educadores não somente definir os conteúdos como também o processo 

metodológico de aprendizagem que contribua para o conhecimento e a vivência dos 

valores quilombolas na formação humana.  

A Escola Estadual José Mariano Bento está situada na Comunidade São José do 

Baixio no Território Quilombola Vão Grande, localizada a 74 km do Município de 

Barra do Bugres, e atende alunos do Pré, Fundamental, Médio e EJA, nos três períodos, 

sua geografia montanhosa faz com que as comunidades estejam protegidas pelas altas 

serras das Araras, com o rio Jauquara contando-as com enormes canyos e gargantas 

gigantescas que o fazem imponente, misterioso e extremamente belo, os moradores 

dessa região possuem um linguajar próprio, um jeito peculiar de cumprimentar os mais 

velhos, ainda preservam seus costumes como nas manifestações culturais e religiosas, 

seus artesanatos e comidas típicas ainda são bem vivos e presentes nas comunidades, 

suas lendas, contos, mitos e histórias ainda permeiam o imaginário de muitos nas 

comunidades principalmente quando contadas pelos mais velhos, em rodas de conversa, 

e ainda resistindo há modernidade constroem as lindas casas de pau-a-pique com 

paredes de barro cobertas com palhas de indaiá. 

 Observar a transformação da natureza e dos estados físicos da matéria, conhecer 

e interagir com os fenômenos naturais e artificiais, coletivamente, mediar o processo de 
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construção de conhecimento, desenvolvendo a afetividade no trabalho coletivo é 

extremamente relevante para o desenvolvimento integral dos alunos. 

Portanto a finalidade desse trabalho é: por meio de atividades dirigidas, 

possibilitar ampliar o processo de alfabetização científica, assim, o ensino de ciências 

deverá ser visto como uma continuidade natural da exploração do espaço no qual a 

criança está inserida, promovendo a socialização, afetividade e o desejo de aprender 

brincando. 

Demos inicio as atividades pedindo à classe exemplos dos estados físicos da 

matéria. Que coisas do dia-a-dia são líquidas? E sólidas? Pergunte sobre o estado da 

gelatina, aproveitando para descobrir quem gosta dessa sobremesa e quem sabe como se 

faz.  

Dividir a turma em dois grupos, cada um com uma tigela plástica, e uma colher, 

uma jarra com água fria. É nessa hora que iremos analisar os ingredientes da gelatina. 

Qual é o estado da água fria? E o do pó? Permitir que as crianças provassem e 

opinassem sobre o gosto.  

Para demonstrar o estado gasoso, coloque a água fria em uma tigela transparente 

e peça que as crianças sintam a temperatura da água.  

Após pegue essa mesma água e aqueça e demonstre novamente para as crianças 

a temperatura da água. Permita que as crianças vejam as gotículas de vapor subindo e 

sintam elas na mão, estimular o registro do processo com desenhos.  

Após adicionar a água quente à tigela de cada grupo. O que acontece com o pó? 

Estimular as crianças a ajudar na preparação da gelatina. Quando acrescentar a água fria 

aproveite para explicar que ela acelera a transformação do líquido em sólido.  

Concluindo o passo a passo levar a gelatina à geladeira. Terminar a experiência 

com um ―banquete‖ da sobremesa. Deixe um pouco da gelatina para fora, para verem a 

gelatina voltar ao estado líquido. Após incentivar que cada um faça novos desenhos para 

documentar todo o processo. 

Em seguida avisamos sobre o passeio ao entorno da escola, para observação da 

natureza, a evaporação do rio, das poças de água e todas as coisas em volta deles, a 

avaliação foi se realizada através da observação no transcorrer do desenvolvimento e 

execução da atividade dada às crianças, usando as falas colhidas nas experiências e os 

desenhos para analisar especialmente se compreenderam que as mudanças de estado 

podem ocorrer em vários sentidos – por exemplo: do sólido para o líquido e gasoso e do 

líquido para o sólido. 
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Antonini (2008, p.46) aponta que: 

As interpretações daquilo que ocorre no entorno e nos diversos 

ambientes em que convive a criança divergem entre si. Os 

acontecimentos cotidianos e rotineiros podem ser interpretados de 

maneiras diferentes pela criança, dependendo do nível de 

desenvolvimento em que se encontra, dos fatores ambientais a que 

está exposta, das características genéticas que traz armazenadas, 

das experiências que vivencia. 
 

Assim continuando o autor diz que: á medida que se desenvolve, a criança vai 

tirando proveito das experiências passadas e ampliando seu grau de compreensão sobre 

o mundo vivido. A complexidade das explicações é ampliada, á medida que se coloca 

diante das questões e é instigada a participar ativamente da resolução de problemas, 

sendo capaz de estabelecer algumas relações de comparação. 

Definir como estratégia de ensino atividades que contemplem meios concretos, 

amplia e dá possibilidade infinita de aprendizagem, auxilia na mediação de 

conhecimentos proporcionando a ambos uma interação mais próxima da realidade dos 

nossos educandos, dando significados ao ensino-aprendizagem de todos na escola, pois 

partimos do pressuposto de que ambos constroem conhecimentos tanto alunos como 

professores, num processo continuo do ir e vir, onde todos saem ganhando. 
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RESUMO 

O Quilombo de Pedras Negras do Guaporé – RO transforma a comemoração da Festa de Nossa 

Senhora da Conceição numa manifestação cultural de imensurável riqueza de valores religiosos, 

costumes e tradições. Consolida a fé e costumes característicos do grupo.A religiosidade é a 

coluna mestra dessa Comunidade fiel as suas tradições. Costumes, crenças, rituais ricos em 

ritmos, canções e superstições transmitidos pelos ancestrais a caracterizam como grupo. Manter 

viva suas raízes é o objetivo dessa gente ribeirinha.Há setenta e oito anos a Comunidade 

Quilombola de Pedras Negras do Guaporé festeja o dia de Nossa Senhora da Conceição.Essa 

festa é uma relíquia histórica transmitida de geração a geração, trazendo renovação espiritual e 

valorização da cultura quilombola. Surpreendente por sua tipicidade os festejos transcorrem em 

três dias consecutivos. Inicia-se a comemoração no dia seis de dezembro, quando a Comunidade 

é acordada pela explosão de fogos de artifícios, a famosa alvorada anunciando a proximidade da 

grande festa. Dia seguinte realiza-se a procissão congregando toda Comunidade religiosa que 

segue com a imagem da Virgem passando pelas casas dos ―Juìzes da Festa‖, prosseguindo até a 

Igreja para a celebração da missa. Terminada a missa os devotos dirigem-se para a residência da 

―Senhora Perpétua‖, denominação dada à responsável pelo festejo, para uma grandiosa 

confraternização que envolve apresentações de danças, canções, ritmos, bebidas e comidas 

tìpicas.O encerramento do se dá com o ―Baile dos Juìzes‖, no dia oito de dezembro, festejando a 

vida, a força dessa gente, a cultura afro descendente, o orgulho de pertencer ao grupo e a 

esperança que se renova a cada momento por dias melhores para a Comunidade. Sentimentos 

que transcendem espaço e tempo, enaltecendo valores étnicos, religiosos e culturais vivenciados 

pela Comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Quilombo de Pedras Negras do Guaporé – RO transforma a comemoração da 

Festa de Nossa Senhora da Conceição numa manifestação cultural de imensurável 

riqueza de valores religiosos, costumes e tradições. Consolida a fé e costumes 

característicos do grupo. 

Pedras Negras está situada no sudoeste de Rondônia, a margem direita do Rio 

Guaporé, na porção sul-sudeste do município de São Francisco do Guaporé (Fig.1), na 

fronteira entre o Brasil e a Bolívia. O povoado é composto por aproximadamente setenta 

pessoas, em sua maioria negra, descendentes de antigos quilombolas locais. 

 
Fig.1. Localização da Comunidade Quilombola de Pedras Negras no município de São 

Francisco do Guaporé  RO. 

 

 
           Fonte: SEDAM/SIPAM, 2006 

 

Atualmente a população vive de atividades de subsistência e da coleta de 

castanha, além da pesca e da agricultura de mandioca. 

Este local faz parte da história colonial guaporeana desde a época do 

mercantilismo do Vale do Guaporé que como as demais comunidades quilombolas deste 

Vale, advêm do colonialismo português do século XVIIII e XIX.  
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Em Vila Bela da Santíssima Trindade e do Real Forte Príncipe da Beira 

constituída principalmente de escravos fugitivos da construção dessa fortificação e da 

mineração de ouro e extrativismo vegetal, realizado na região. 

Foi o Governador de Rolim de Moura, durante o século XVIII que instalou nessa 

localidade um posto militar para proteção das fronteiras. No início das décadas do 

século XIX, iniciou-se o processo de abandono e de despovoamento da região local. 

Devido a isto, a população ficou em pleno abandono por parte de suas lideranças, o que 

resultou na preferência de permanência no local, por populações negras e quilombolas 

do Vale do Guaporé. 

A comunidade de Pedras Negras encontra-se em situação de absoluta decadência 

e abandono, apresentando declínio populacional marcante devido a ausência de 

investimentos governamentais que estimule a permanência e o crescimento da 

comunidade rural além de existir grandes influências por partes das ONGs 

ambientalistas. 

 A região sempre foi povoada por negros que eram escravos foragidos de Vila 

Bela e de outras regiões, militares das tropas de aventureiros, pedestres e mulatos, que 

compuseram essa comunidade de Pedras Negras. Estes participavam efetivamente do 

extrativismo da borracha e da poaia, eles trabalhavam de forma livre e totalmente 

independente. 

Essa comunidade tem a cultura ribeirinha tradicional que mantém seus próprios 

valores e costumes, trabalham produzindo o extrativismo e o plantio de lavouras para a 

subsistência da sua própria família. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

A comunidade remanescente quilombola de Pedras Negras do Guaporé tem 

dezessete famílias de descendentes quilombolas, situada no município de São Francisco 

do Guaporé RO cuja área geográfica se sobrepõe com a da Reserva Extrativista 

(RESEX) de Pedras Negras que se localiza aproximadamente 62º 52‘ Oeste e 12º 60‘ ao 

Sul; possui aproximadamente noventa mil hectares e sua principal atividade econômica 

é a exploração da castanha do Pará, como explica as teorias de Bandeira, sobre a posse 

de terras destas comunidades. 

Gonçalves (2004) discorre que as comunidades remanescentes quilombolas são 

grupos sociais com a mesma identidade etnocultural, delimitada por uma mesma 
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territorialidade, mas as gerações mais jovens se submetem à aculturação da nova terra 

gerando conflitos. Mas, todos queiram ou não acabam sofrendo e assimilando muitos 

aspectos da nova cultura, principalmente na língua. Suas ligações com o passado 

quilombola residem na sobrevivência de antigas tradições culturais de produção, 

presentes nas mulheres mais idosas. Além de um modo de vida desvinculado do 

predominante na sociedade envolvente.  

O acesso à comunidade de Pedras Negras é feito por via fluvial; por envolver 

população tradicional e fazer uso racional dos recursos naturais, a RESEX de Pedras 

Negras representa um grande diferencial para o ecoturismo, pois esses aspectos 

constituem seu principal atrativo. Apesar de enfrentar problemas na área de demarcação 

de terras, saúde e educação, além de encontrar-se numa Reserva Extrativista Estadual. 

Cabe ressaltar a importância que tem esse rio para a região, como meio de 

transporte, alimentação pelo pescado, uso na agricultura e fonte turística. 

Quando se constata a riqueza criativa das vivências dos moradores das 

comunidades remanescentes de quilombos, principalmente dos mais velhos e das 

mulheres. No que diz respeito ao uso das ervas medicinais, no modo de trabalhar a terra, 

de tirar dela seu sustento, nas linguagens gestuais, na música, nas festas, no modo de se 

divertir, de cantar, dançar e rezar vê-se a importância de ter acesso a esse conhecimento.  

 

METODOLOGIA 

  

Esse trabalho foi realizado no período de 05 a 08 de dezembro, quando se 

comemora a Festa  de  Nossa Senhora da Conceição, na Comunidade Remanescente 

Quilombola de Pedras Negras do Guaporé, localizada no município de São Miguel do 

Guaporé,as margens do Rio Guaporé. 

A metodologia utilizada no decorrer da pesquisa foi do tipo exploratória . 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A festa de Nossa Senhora da Conceição é um acontecimento impar para a 

Comunidade Quilombola de Pedras Negras, pois é algo marcante, planejado e 

aguardado ansiosamente pela sua realização, momento que celebra a Fé e a 

religiosidade de uma população remanescente que mantém suas tradições unindo o 

sagrado ao profano. 
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Essa comemoração é designada pelos ribeirinhos e quilombolas como Festejo 

que ocorre entre o dia 05 a 08 de dezembro, quando a Comunidade se reúne para 

celebrar a Santa de sua devoção, que é Nossa Senhora da Conceição. 

Há 79 anos ocorre essa Festa na Comunidade cuja responsabilidade da execução 

da mesma é da Perpétua (pessoa designada para continuar com a tradição)( Fig.3), esse 

legado é passado de mãe para filha. 

Fig.3 Perpétua  

 

Fonte: Jardim, 2011 

 

A tradição cultural serve para promover a integração entre os membros da 

Comunidade, pois vivenciam emoções, sentimentos que compartilhados fortalecem os 

indivíduos por se sentirem pertencentes a um grupo social no cotidiano. Cotidiano esse, 

rico em manifestações, atos e palavras que celebram a cultura local. 

A festa de Nossa Senhora da Conceição é um tempo sagrado, onde evoca e 

agradece a proteção dessa Mãe Generosa, caridosa e bondosa, cuja veneração a Nossa 

Senhora da Conceição é revestida de muita emoção e Fé, através das demonstrações e 

depoimentos. 

Logo, as festas no nosso país constituem um tempo de união, celebração, alegria 

compartilhada que propicia a união das pessoas independentes e etnias, visando 

desfrutar a alegria do festejo. Alegria esta, demonstrada através do acolhimento ao 

próximo, partilha de comidas e maior tolerância a diferença. 

A festa é capaz de fazer com que as pessoas deixem seu trabalho, deixem sua 

rotina para se dedicar á festa. São dias que têm características de feriado, pois fazem 

parte do calendário das comunidades, por isso são importantes; esses acontecimentos 

chegam a ter mais importância que os feriados oficiais para as populações ribeirinhas. 
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O que explica tão fato é o caráter religioso que envolve o acontecimento, sempre 

ligado á Fé e a devoção do grupo, caracterizado a festa como mediadora do encontro de 

Deus com o povo, ritualizado as atividades voltadas ao sagrado é ordenado a maneira 

pela qual a festa é conduzida pelos atores sociais que a compõem, pois todo o festejo 

tem um rito e este rito tem sua ordenação que não muda (Barros, 2002) 

As festas religiosas configuram-se como eventos ligados ao sincretismo cristão e 

as crenças da Comunidade. O ribeirinho cumpre suas promessas e graças recebidas por 

meio de rituais realizados durante os três dias do festejo, através do café da manhã 

comunitário, procissão para buscar os juízes, juízas e a imagem da Santa, tríduo e o 

baile dos juízes. 

Os juízes são em número de quatro, sendo dois femininos e dois masculinos, 

formando assim dois pares, sorteados pela equipe responsável do festejo, os quais 

deverão auxiliar na organização e planejamento da mesma no ano vindouro ( Fig.4). 

Pois cada rito utilizado durante o ato do festejo, tem que ser pensado para ser realizado 

num determinado espaço; público ou privado, mas que será no momento da festa de uso 

comunitário. 

 

Fig.4. Juízes  

 

Fonte: Jardim, 2011. 

 

Inicia-se a comemoração no dia seis de dezembro, quando a Comunidade é 

acordada pela explosão de fogos de artifícios, a famosa alvorada anunciando a 

proximidade da grande festa. 

Dia seguinte realiza-se a procissão congregando toda Comunidade que segue 

com a imagem da Virgem passando pelas casas dos ―Juìzes da Festa‖, prosseguindo até 

a Igreja para a celebração do tríduo (Fig.5).  
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Fig.5. Procissão 

 

Fonte: Jardim, 2011. 

 

O juiz apresenta a imagem de Santa aos fieis que prosseguem em procissão até a 

igreja, tendo início tríduo. Este é celebrado com muita piedade e devoção por toda 

Comunidade (Fig.6). 

 

Fig.6 Celebração do tríduo na Igreja de Pedras Negras 

 

Fonte: Jardim, 2011 

 

Terminado o tríduo os devotos dirigem-se para a residência da ―Senhora 

Perpétua‖, denominação dada à responsável pelo festejo, para uma grandiosa 

confraternização. 

Após elevar preces, suplicas e agradecimento ao Divino durante a celebração 

religiosa, acontece então à parte social da festa, a profana, com apresentações de grupos 

danças, canções, ritmos, bebidas e comidas, que são servidos a todos os presentes sem 

exceção, gratuitamente, mesmo para aqueles que não fazem parte da Comunidade. 

A igreja é decorada de forma singela e com grande carinho pelos responsáveis 

da mesma. A pessoa responsável pela decoração da Igreja é designada pela 

Comunidade, através de sorteio, pois é uma honra fazer parte da equipe responsável 

pela realização desse festejo. 

Na decoração utiliza-se papel crepom e TNT, além de flores nas cores do manto 

Mariano; branco e azul, em alusão a Paz e imensidão do amor divino. 
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O tríduo a Nossa Senhora da Conceição é realizado com rezas, cânticos, ritmos e 

pregação que retratam a devoção Mãe Santíssima. Após a louvação, se dirigem para a 

casa da Perpétua, onde é realizada a festança com muita comida e animação (Fig.7). 

 

Fig.7. Café da manhã comunitário. 

 

Fonte: Jardim, 2011 

 

No último dia, dia 08 de Dezembro pela manhã é feito o mesmo cortejo pela 

comunidade, buscando os juízes com cantoria e soltando fogos para a casa da Perpétua e 

lá é realizado o baile dos Juízes e todos em seguida dançam no salão (Fig.8). A festa se 

estende por todo o dia e vai pela noite. 

 

Fig.8. Baile dos Juízes. 

 

Fonte: Jardim, 2011 

 

Durante o final da festa é realizado um sorteio para designar as pessoas que irão 

assumir os cargos para o ano seguinte: Juiz e Juíza da festa, e demais cargos como: os 

animadores da festa, os fiscais para verificar se está faltando alguma coisa para os 

convidados, os seguranças dos bêbados, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, as 

pessoas que vão doar alguma coisa, etc. 

 

 

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 858 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Assim, finaliza o Festejo de Nossa Senhora da Conceição em Pedras Negras do 

Guaporé, criando uma expectativa na comunidade, (re) passando um legado cultural de 

valor imensurável do ponto de vista étnico-cultural, entre os remanescentes 

quilombolas. Através de sua religiosidade, do seu cotidiano e do modo de ser de seus 

integrantes revelando a sua identidade cultural, quanto sujeito.  

Sendo a religiosidade um elemento importante para construção e manutenção da 

identidade quanto comunidade. 

Uma vez que, as características específicas de diferentes grupos sociais 

permitem que os mesmos se reconheçam, pois são estilos de vida, formas de ver o 

mundo, imbricados nas experiências vivenciadas por si e seus ancestrais. Assim, a 

história de cada grupo é só sua, ao mesmo tempo em que assemelha-se à história de 

muitos outros grupos pelo Brasil afora, que lutam por direitos, em particular pelo direito 

à terra em que habitam, trabalham e constroem suas vidas (GUSMÃO, 2001,p. 358). 

A partir dessas considerações, temos convicção que a Festa de Nossa Senhora da 

Conceição é um tema relevante que contribui com o despertar da consciência coletiva 

no Quilombo de Pedras Negras do Guaporé, revelando a força da cultura quilombola 

unindo o profano ao sagrado. Demonstração que vai além da religiosidade tão ardente 

nas Comunidades Quilombolas do Vale do Guaporé. 
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IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TIPOS DE MORADIAS 

EXISTENTES NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO TERRITÓRIO VÃO 

GRANDE 
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Resumo:  

O referido trabalho foi realizado na Escola Estadual José M. Bento na Comunidade 

Quilombola Baixio Território Vão Grande no Município de Barra do Bugres, com a 

turma do fundamental 1º ciclo 1ª fase. E consistiu em realizar algumas atividades que 

pudessem fazê-los refletir sobre os diversos tipos de moradias existentes no Território 

Vão Grande, demonstrar para as crianças os diferentes tipos de moradia, como e com o 

que são feitas, quem construiu e moram nelas, através de histórias e rodas de conversa, 

de gravuras, de pesquisa de campo e dos conceitos que eles já trazem consigo sobre o 

tema, possibilita uma maior interação de conteúdos e valorização da cultura local. O 

trabalho também visa contextualizar as Orientações Curriculares para a Educação 

Escolar Quilombola no cotidiano da sala de aula dos alunos da alfabetização, pois 

sabemos que a criança aprende quando realiza atividades recreativas e dirigidas, quando 

estão ao ar livre, sozinhas ou no coletivo, enfim realizar essas atividades com as 

crianças ludicamente e depois levá-los a observar as casas foi determinante para a 

construção de conhecimentos. Dessa forma podemos concluir satisfatoriamente o 

trabalho realizado na escola e no entorno da mesma. 

 

Palavras-Chaves: Moradias. Cultura local. Educação Quilombola. 
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INTRODUÇÃO 

 

          A liberdade de criar, de trazer novas referências visuais, sonoras, espaciais dá um 

sentido e um sentimento de que é possível vivenciar novos caminhos estéticos, além 

daqueles orientados pelo olhar europeu, ocidental, judaico-cristão. A África é um rico 

lugar de experiências estéticas que transitam desde as pinturas mais antigas, rupestres, 

primeiros testemunhos das expressões artísticos, até o mundo contemporâneo que 

recicla materiais, objetos, reinventado, atualizando formas, utensílios e usos, 

preservando, ao mesmo tempo, identidades, memórias coletivas e fundantes e ainda 

memórias pessoais, funcionais para o cotidiano e tudo que possa revelar pertencimento, 

inclusão e experiência cultural. A cor da cultura (2006, p.67). 

           Assim propor trabalhar em sala de aula algumas atividades sobre o cotidiano de 

vida dos alunos ajuda a desenvolver todo seu cognitivo em relação ao que queremos 

mediar e demonstrar como os diferentes tipos de moradia daqui e de outros lugares, 

como são feitas, quem construiu e moram nelas, através de visita, de gravuras, de 

pesquisa de campo e dos conceitos que eles já trazem consigo sobre o tema na escola da 

Comunidade Quilombola Baixio, por está razão Piferrer (2004) aponta que. 

Para planejar as ações educativas, sempre é necessário, levar em 

consideração as características evolutivas da criança, ambiente, ritmo 

de aprendizagem, motivações, interesses, possibilidades de ajuda e 

intervenções de adultos, capacidade de atuar autonomamente, de 

relacionar-se com o ambiente e colegas, de participar e, paralelamente, 

sempre que possível, prever ações que a levem a assimilar e 

reconstruir suas referências da realidade. 
 

          O Território Quilombola Vão Grande esta localizada a 74 km do Município de 

Barra do Bugres, sua geografia montanhosa faz com que as comunidades estejam 

protegidas pelas altas serras das Araras, com o rio Jauquara contando-as com enormes 

canyos e gargantas gigantescas que o fazem imponente, misterioso e extremamente 

belo, é considerado um lugar de grande potencial turístico devido às várias cachoeiras, a 

água transparente em determinado período do ano, e sua riqueza de fauna e flora.  

          O rio possui cachoeiras e poços onde se avista com frequência enormes peixes 

como pintados, jaús e outros, ora nadando saboreando o calor do sol, ora flutuando 

observando quem os observa, os moradores dessa região possuem um linguajar próprio, 

um jeito peculiar de cumprimentar os mais velhos que não se observa em outros lugares, 

ainda preservam seus costumes como nas manifestações culturais e religiosas, seus 

artesanatos e comidas típicas ainda são bem vivos e presentes nas comunidades, suas 
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lendas, contos, mitos e histórias ainda permeiam o imaginário de muitos nas 

comunidades principalmente quando contadas pelos mais velhos, em rodas de conversa, 

resistem ao tempo e a modernidade ao persistirem em construir as lindas casinhas de 

pau-a-pique com paredes de barro e cobertos de palha de indaiá, pois dizendo eles são 

as que conservam o interior das casas por mais tempo das goteiras das chuvas e do 

calor. 

          Nas festas dançam o siriri e tocam o cururu, como se fossem uma orquestra 

apresentando uma sinfonia, mantém o costume de seus antepassados trazem seus filhos 

pequenos para aprender como se reverenciam os seus santos de devoção, a maioria dos 

homens jamais sentou num banco de escola, porém alguns fazem medições de terras 

como se fossem professores de matemática, é incrível como dialogaram esse saber 

através dos tempos e continuam passando para seus filhos, os mais velhos conta uma 

lenda para a ocupação dessa região, mas é uma longa história que posso estar contando 

em outro momento, porém todos acreditam nessa: a de que sua população foi formada 

através de duas grandes famílias que procurando terras para morar encontraram essa 

imensa região, trouxeram as famílias, cada qual com aproximadamente nove filhos na 

qual foram casando entre eles mesmos e formando esse imenso Território.       

          O Baixio é uma das comunidades que compõe o Território Vão Grande e nela está 

a Escola Estadual José Mariano Bento atendendo alunos do Pré, Fundamental, Médio e 

EJA com seus moradores que são praticamente todos nascidos e criados na região. Por 

sua localização geográfica estratégica e suas características religiosas e culturais, 

advindos da ancestralidade negra. Por isso as Orientações Curriculares das Diversidades 

Educacionais aponta que: 

No período colonial e imperial os quilombos eram formados, em 

contraposição à escravidão, por negros e outros oprimidos que fugiam 

e formavam comunidades alternativas. Os quilombos formados na 

pós-abolição decorreram-se em detrimento da não inclusão dessas 

pessoas no sistema vigente, por isso as famílias dirigiam-se para áreas 

onde já existiam quilombos, migravam para lugares afastados de 

difícil acesso, terras desabitadas ou às margens das fazendas. (2010, 

P.142). 

 

          Dai as características das moradias e modos de produção agrícola permanecer em 

alguns aspectos intactas nas comunidades, pois foi através desse modo de existir que em 

2005 o Território Vão Grande foi reconhecido e certificado como remanescentes de 

quilombo, por sua especificidade sociocultural formada na ancestralidade Afro-

brasileira pela Fundação Cultural Palmares. 
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          Dessa forma o trabalho também visa contextualizar as Orientações Curriculares 

para a Diversidade Étnico-Racial no cotidiano da sala de aula dos alunos 1º ciclo 1ª e 2ª 

fase da Escola Estadual José M. Bento na comunidade quilombola Baixio. Pois, aborda 

justamente a valorização da cultura local seu modo de ser e existir no tempo e espaço, 

como sujeitos de direitos e deveres e que para a escola estão no centro de todas as ações 

desenvolvidas em seu contexto.  

          Assim também podemos dizer que a criança aprende quando realiza atividades 

pedagógicas e recreativas, quando estão ao ar livre, sozinha ou no coletivo, enfim 

realizar essas atividades com as crianças de várias formas ampliará as possibilidades de 

se desenvolverem ao levá-los a observar as casas, que materiais foram utilizados para 

construí-las e quem são os moradores que habitam essas casas, e como aprenderam a 

fazer esses tipos de moradias, tudo isso será determinante para a construção de 

conhecimentos, valorização da cultura local, e de sua formação identidária, daí a 

importância dessa vivência pela ótica da escola. Pois de acordo com Silva, (1991, p. 

182). 

Cada pessoa constrói o seu modo próprio de ser, viver, conviver, isto 

é, a sua identidade, ao ir pondo sentido nos objetos, nos 

acontecimentos, nas relações entre as pessoas, entre elas e a natureza. 

Esse gesto, renovado continuamente ao longo da existência, de 

significar o mundo, se produz no ambiente da família e da 

comunidade, sendo informado pela classe social, pelos grupos de 

gênero e de raça de que se faz parte. 
 

          O trabalho proposto sugere uma percepção dialógica nos momentos de aula de 

campo das crianças quando reconhecem os nomes dos materiais utilizados para a 

construção das casas, principalmente com as de matéria prima retiradas da natureza 

tipo: palhas, barro, taquara, cipós e pequenas madeiras e que são utilizadas nas 

construções de suas casas sendo esses conhecimentos transmitidos na prática-oral por 

seus pais, passando para seus filhos saberes que fizeram com que pudessem sobreviver 

ao sistema vivido pelos seus ancestrais num passado escravocrata.   

          A observação nas atividades realizadas possibilitou as crianças compreender e 

descrever os diferentes tipos e formas de moradia, levando-as a perceber a ação do 

homem na natureza, como interage e respeita o ciclo da natureza e da vida nas 

comunidades, nessa perspectiva, os conceitos de tempo e espaço contribuem não só para 

o trabalho com a diversidade cultural, geográficas e históricas, como também de outras 

áreas do conhecimento.  
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           Nesse sentido podemos dizer que, através do espaço, por exemplo, a criança 

aprende aspectos constitutivos do seu meio, sobre tudo, as marcas históricas de sua vida 

e da sociedade em que ela esta inserida. 

No caso em questão podemos apontar que essas atividades devem priorizar a 

própria vivencia da criança, suas experiências já trazidas de casa, o seu dia-a-dia com a 

família e com a comunidade, dando-lhes a oportunidade de estabelecer relações criticas 

entre elas e esse meio, para que possam de fato ampliar os conceitos de tempo, espaço e 

grupo para que possam situar-se no lugar em que vivem reconhecer como parte de um 

determinado lugar e povo com história e identidade própria, que necessitam de 

valorização e preservação, pois nela é contada sua história sua origem e seus saberes. 

          Hoje a escola da comunidade já contextualiza em sua prática pedagógica o que 

determina a Lei 10.639/03 e reformula a cada ano sua proposta pedagógica pautada nas 

Orientações Curriculares para as Diversidades Educacionais, nas Diretrizes e 

Orientações Curriculares para a Educação Escolar Quilombola e mais: trabalha numa 

perspectiva voltada para o saber local dialogado com o cientifico, trazendo para sala de 

aula conhecimentos advindos das comunidades quilombolas sistematizando juntamente 

com as professores dos quilombos e com os que vêm da sede todos os dias para que 

timidamente consigam re-significar a educação nas comunidades da região.  

          Porém ainda há muito pouco tempo estudavam em prédios precários, que eram 

barracões coberto com palhas e sem paredes, e somente há pouco tempo recebemos 

autorização para ocuparmos a nova escola em fase de conclusão, pois a empreiteira que 

estava construindo abandonou as obras e estamos aguardando nova licitação para a 

conclusão final das obras da escola.  

          Sabedores das dificuldades que são os desafios dessa nova educação, que coloca 

nossos alunos no centro de todas as ações e que lhes possibilita se identificar, 

reconhecer e valorizar sua identidade afro-brasileira. Nesse contexto, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino da 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana vêm corroborar ao afirmar que: 

As políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem 

oferecer garantias, a essa população, de ingresso, permanência e 

sucesso na educação escolar, de valorização do patrimônio histórico-

cultural afro-brasileiro, de aquisição das competências e dos 

conhecimentos tidos como indispensáveis para a continuidade nos 

estudos, de condições para alcançar todos os requisitos tendo em vista 

a conclusão de cada um dos níveis de ensino, bem como para atuar 

como cidadãos responsáveis e participantes, além de desempenharem 

com qualificação uma profissão (DCN, pág.15). 
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           Fazer uso dessas ferramentas e de atividades como desenhos livre e dirigido, 

pinturas, aula de campo, rodas de conversas podem permitir desenvolver capacidades 

perceptivas de distinguir os diferentes tipos de moradias, também despertar a 

sensibilidade, afetividade, habilidades artísticas assim como a autoestima e os aspectos 

físicos e mentais, proporcionando mediar à construção de conhecimento por meio do 

passeio ao entorno da escola.  

           A proposta da atividade se deu primeiramente em sala de aula, quando 

informamos as crianças como seria a aula que fariam, em seguida foram entregue as 

folhas de sulfite com as gravuras de vários tipos de casas, e o livro que utilizaram como 

suporte, questionando-os sobre qual material foi usado para fazê-las e qual das casas se 

pareciam com a deles, após foi lhes pedido que se sentassem em roda e retomou-se 

novamente a conversa sobre os tipos de moradias, e todos quiseram falar sobre sua casa, 

como era, e alguns até disseram que tinham até dois tipos de casa, pois é típico da 

região ter uma peça de casa nos fundos de palha e na frente de alvenaria, exploramos 

várias vezes com gravuras os tipos de moradias e algumas recortamos e colamos em 

folhas para exposição.  

           E por último, convidamos a turma para dar um passeio e tirar fotos deles 

observando as casas, perguntando-lhes que material era feito cada casa visitada, e 

finalizamos em sala para socializarmos todas as informações observadas no entorno da 

escola. Portanto, as atividades planejadas e executadas tiveram um propósito 

pedagógico, que nos rendeu resultados satisfatório, baseada em conceitos e teorias 

desenvolvidas na prática.   

Além disso, o fato das atividades serem fáceis de absorver possibilitou as 

crianças se soltaram a vontade para se relacionar e aprender, expressando intensa alegria 

e desprendimento para as atividades lúdicas. Assim, a proposta da atividade planejada 

foi realizada com sucesso pelas crianças que participarem ativamente, demonstrando em 

suas faces a satisfação por estarem participando desse trabalho que prioriza falarem de 

seu lar, suas raízes e sua família. 
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O RURAL QUILOMBOLA DO RIO BAIXO ITACURUÇÁ-PA: ASPECTOS DA 

CULTURA, EDUCAÇÃO E RURALIDADE 
 

Eliana Campos Pojo
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RESUMO 

 

O artigo propõe-se caracterizar o ‗rural‘ de uma comunidade ribeirinha e quilombola 

localizada no rio baixo Itacuruçá-Abaetetuba/PA. O estudo desenvolveu-se pautado nas 

discussões, leituras e nas incursões ao ‗campo‘ por meio da pesquisa dentro de uma 

abordagem etnográfica enfatizando o ‗ser quilombola‘ nessa localidade, tomando como 

foco a ruralidade presente nessa comunidade, as condições socioculturais e a 

institucionalidade da Escola quilombola na interface com os estudos teóricos sobre o 

‗mundo rural‘ no Brasil. O objetivo foi propiciar o reconhecimento da diversidade 

cultural existente nessa comunidade tomando como vetores os modos de vida, suas 

culturas locais, seus saberes e suas práticas sociais que produzem uma dada identidade 

amazônida e regional. Evidenciam-se os condicionantes sociais frente ao modo de 

produção agrícola e suas temporalidades que expressam experiências significativas de 

uma realidade concreta, com um modo de viver e conviver nesse lugar. Mundo esse 

cercado por águas, florestas, marés, criação de animais domésticos, plantas, barcos, 

vidas indo e vindo na particular paisagem ribeirinha e quilombola.  

 

Palavras-chave: rio baixo Itacuruçá, comunidade ribeirinha e quilombola, diversidade 

cultural, ruralidade. 
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INTRODUÇÃO  

 

O artigo propõe-se caracterizar o ‗rural‘ da comunidade ribeirinha e 

quilombola localizada no rio baixo Itacuruçá-Abaetetuba/PA
266

, refletindo a diversidade 

cultural existente ali, manifestada por meio das tradições, saberes e fazeres populares, 

crenças e valores – seus modos de significar a existência.  

Para fazer isso nos utilizamos das incursões ao ‗campo‘ por meio do projeto 

de pesquisa Travessias, identidades e saberes das águas - cartografias de saberes de 

populações ribeirinhas no Município de Abaetetuba-PA (UFPA, 2013)
267

. Enquanto 

uma experiência educativa completa, essa vivência tem gerado alguns questionamentos, 

como por exemplo: Que situações estão presentes na escola quanto às questões raciais e 

de beira do rio? O que caracteriza o ‗rural‘ e a ‗identidade‘ ribeirinha e quilombola 

nessa comunidade? Os processos em curso alteram o modo de vida da comunidade? São 

questões que não temos a intenção de respondê-las neste escrito, mas que nos incitam 

maiores aprofundamentos quanto a temática rural.   

O foco central é aprofundar o debate acerca do ‗mundo rural‘ a partir de 

estudos teóricos sobre o tema, na interface com a ruralidade presente nessa comunidade 

e, dessa forma, dar ênfase ao reconhecimento cultural tomando como vetores os modos 

de vida, as práticas culturais locais, os saberes dos sujeitos ribeirinhos e quilombolas, 

enfim, as práticas sociais que produzem uma dada identidade amazônida e regional. 

No percurso da pesquisa evidenciamos traços culturais que substanciam de 

forma própria uma observação acurada dos moradores sobre as mudanças do rio, o 

domínio da localização geográfica das ilhas e florestas e da natureza em geral; 

estabelecem com as águas uma relação de respeito vinculando a elas as situações de 

assombrações, símbolos, vida, sentidos próprios de quem vive ali, ou seja, 

representações simbólicas e valorativas que dão identidade de povo e de comunidade. 

Esses saberes os tornam mais perceptíveis e sensíveis às mudanças climáticas e sociais 

que vem ocorrendo no lugar e no mundo. Dito de outra forma, as manifestações 
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culturais presentes na comunidade estão presentes nos modos de vida representados 

pelo trabalho na terra, na floresta e no rio, nas brincadeiras do formô
268

, na travessia 

cotidiana até a urbis e, especialmente, nos seus saberes da relação com a natureza onde 

o rio é fundamental na vida das pessoas do lugar. Nesse sentido afirmam ―o território 

quilombola
269

 é privilegiado porque todas as comunidades são nascentes de rios‖, 

evidenciando a estreita relação de pertencimento entre a comunidade e o rio.  

Nessa comunidade existe um diferente modo de viver identificado seja via as 

formas de trabalho; seja via a ação social (lazer, travessia, escola, etc) marcada pelo 

relógio natural impresso e expressado pelos rios; pelos saberes e formas culturais 

produzidas pelas práticas sociais como o cultivo e o manejo do açaí, pela produção de 

diversos tipos de farinha, pelo uso versátil do miriti
270

, pela feitura da roça, pelas 

atividades de pesca, pela antiga forma de pescar camarão com matapi, pela rica 

produção artesanal do uso de talas na fabricação de paneiros, rasas, tipitis e de sementes 

na fabricação de adereços; pelo domínio de regras de fabricação e uso de utensílios 

como o matapi, pelo uso da peconha para subir nos açaizeiros, pelo tecer a rede de 

pescar enquanto práticas primitivas de produção.  

O estudo torna-se relevante por contribuir para compreensão e interpretação 

de aspectos ainda pouco conhecidos do fenômeno rural e, como forma de registro dos 

saberes e fazeres tradicionais, de suas práticas cotidianas que poderão ser utilizados para 

pensar políticas públicas para contextos rurais no âmbito da educação, especificamente 

no contexto amazônico, ainda com reduzidos estudos. 

A perspectiva é do atravessamento até o ‗mundo rural‘ situando o contexto 

social concreto da comunidade buscando expressar sentidos e significados do cotidiano 

nas diversas relações sociais, e que não encontra ressonância, por exemplo, na escola 

rural existente naquele lugar, de certa forma assume na sua prática educativa a 

hegemonia acerca da diversidade cultural.  

 

                                                           
 
 
 
268

 Essa brincadeira consiste na demarcação do território onde cada integrante do grupo impede a invasão 

do seu território (quadrado) e o corpo se expressa por gingados parecidos com os da capoeira. 
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 No município são onze (11) comunidades quilombolas reconhecidas e com titulação de suas terras: 

Açacú; Acaraqui; Arapapuzinho; Genipaúba, Alto Itacuruçá, Baixo Itacuruçá, Médio Itacuruçá; médio 

Tauerá; Tauerá Açu, Arapapu e Ipanema. (ARQUIA, 2012). 

270 O miriti é a fibra do buritizeiro (palmeira que dá fruto chamado buriti). Tanto a fibra quanto o fruto 
podem ser utilizados de várias formas artesanalmente ou não. O município de Abaetetuba é também 
conhecido pelo trabalho de artesãos na produção de brinquedos de miriti. 
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O VIVER RIBEIRINHO E QUILOMBOLA DO RIO BAIXO ITACURUÇÁ 

 

Inicio aqui anunciando que, de acordo com a afirmação dos moradores da 

comunidade, há uma distinção entre ‗ribeirinho e quilombola‘: - ―O quilombola é aquele 

que mora em terra firme e o ribeirinho é aquele que mora às margens do rio, porque tem 

o ribeirinho e tem o quilombola, nós somos quilombola‖. Para ratificar a distinção, 

alguns moradores nos solicitaram que fossem reconhecidos na pesquisa como 

quilombolas por considerarem a distinção como importante marca da diferença entre os 

dois povos. Admitindo também a compreensão do termo populações tradicionais, 

adotaremos nesse escrito os dois termos. (morador do rio baixo Itacuruçá, 2013)  

Se há uma distinção sociocultural entre ribeirinhos e quilombolas, a geografia 

é responsável pela distinção territorial. As terras são separadas pelo rio baixo Itacuruçá 

demarcando que de um lado ficam os moradores nas terras pertencentes à Marinha – os 

ribeirinhos e, de outro, ficam os quilombolas, moradores no território demarcado como 

remanescente de quilombo desde 2002, quando essas terras foram credenciadas pelo 

Instituto de Terras do Pará - ITERPA e pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária - 

INCRA. Dessa distinção deriva a inserção deles em algumas políticas sociais
271

.  

O rio baixo Itacuruçá situa a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

na região das ilhas de Abaetetuba, localizado entre os rios Arapapu e Piquiarana e para 

percorrê-lo da urbis à comunidade leva em torno de uma hora. Segundo dados da 

Secretaria de Assistência Social através do Centro de Referência e Assistência Social - 

CRAS Quilombola a comunidade possui aproximadamente 126 famílias.  

O município é constituído de aproximadamente setenta e duas (72) ilhas 

entrelaçadas por rios, furos e igarapés interligados uns aos outros. Possui uma 

população de aproximadamente 140 mil habitantes, sendo que 45 mil do total de 

habitantes vivem na região das ilhas. O ‗rural‘ é assentado numa geografia de ilhas, 

estradas e ramais e dentro dele estão onze comunidades quilombolas existentes e 

                                                           
 
 
 
271

 Programas e projetos como Luz para Todos; Minha casa, minha vida; regularização de terras; Escolas 

Quilombolas, inclusive com o Ensino médio; Projovem rural; Bolsa verde entre outros, estão situados 

mais para um grupo do que para o outro e na prática há implicações, imbricações e conflitos oriundos 

entre os grupos. 
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diversas outras que são identificadas como ribeirinhas. (CPT & MORIVA, 2009, p. 42); 

(ROCHA, 2012). 

Os ribeirinhos e quilombolas se localizam geograficamente, construindo uma 

forma própria de lidar com o tempo-espaço das águas e suas miragens quando afirmam: 

―a gente foi criado n‘água‖ reafirmando que esse tempo-espaço é mutante, cíclico e 

natural. Sabem lidar com o rio; pela disposição em navegar dia a dia entre as águas; por 

possuir conhecimento sobre a ‗essência viva‘ das marés vazantes, cheias, de lance, de 

quebra; por saberem, com precisão, o tempo das águas para navegar nas embarcações, 

as fases da lua e sua relação com o rio, confirmando os saberes das águas, construídos 

pelos sujeitos que interagem cotidianamente com elas. Adotando o enfoque da obra de 

Wanderley (2011) trata-se de ruralidades construìdas, termo nominado ―às 

particularidades do espaço rural, às relações, às representações e aos sentimentos de 

pertencimento, referidos ao meio rural e aos modernos processos de integração campo-

cidade‖. (p.120) 

Durante as incursões ao ‗campo‘ buscamos apreender a cultura nas 

peculiaridades diárias manifestadas pela comunidade, realizando andanças e relações 

sociais com as pessoas e no lugar, visualizando como se desenvolve a vida ali, como é a 

relação das crianças com os adultos, com o trabalho, com o rios-furos-igarapés (espaços 

diferentes), com a terra-natureza, com a escola, como se processa as brincadeiras das 

crianças, entre outros aspectos. Estas práticas sociais são reveladoras dos conteúdos da 

vida que simbolizam aspectos culturais e contribuem no processo de consciência cidadã, 

pois concordando com Brandão (2002, p.41): 

Ser o sujeito da história e ser o agente criador da cultura 

não são adjetivos qualificadores do homem. São o seu 

substantivo. Mas não são igualmente sua essência e sim 

um momento do seu próprio processo de humanização. 

 

      Nesse processo de existência do homem rural, a ruralidade do rio baixo 

Itacuruçá se constitui com as experiências de trabalho na agricultura, suas formas de 

resistir e suas relações sociais e, não somente pela demarcação de suas terras. Supõe 

entender que esse ‗rural‘ é complexo, tem especificidades e é espaço de vida, em outros 

termos ―o rural tem uma natureza qualitativamente distinta – relações de vizinhança e 

parentesco, solidariedade, mutirões, atividades coletivas, práticas artesanais, 

dinamizando símbolos culturais, que dificilmente têm lugar nas grandes cidades‖, mas 

há vínculos que co-relacionam o mundo rural ao conjunto da sociedade brasileira em 

muitos aspectos como a cultura, educação e a economia, mesmo sendo esta última a 
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mais forte devido o modelo de desenvolvimento adotado. (KAGEYAMA, 2008, p.16, 

grifos de complementos meus)  

A percepção é única desse ‗rural‘ e vimos construindo numa processualidade 

de múltiplas aprendizagens: observar a natureza-cotidiano, perceber as entrelinhas do 

não dito, ouvir o inaudível, consolidar a interação do grupo de pesquisa, em síntese, o 

adentrar cuidadosamente numa realidade sintonizada com o ―deixar-se molhar pela 

cultura‖. (FREIRE, 1995) 

A cotidianidade de comunidades tradicionais como as ribeirinhas e 

quilombolas é retratada por diversos teóricos (Diegues, 1998 e 2000; Gusmão, 2013; 

Brandão, 1995). Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, especificamente, 

visualizamos o movimentar-se pelo rio e um modo ―rural‖ pelos seus habitantes 

retradada em atividades agrícolas, artesanais, de pesca, de comercialização de produtos. 

São pessoas que nascem, vivem e se criam à beira de rios e nas florestas, criando um 

determinado desenvolvimento rural. 

Nossa intenção é dar visibilidade para as nuances do ‗rural e suas 

ruralidades‘. Para isso, utilizaremos como referência principal, mas não a única, os 

estudos contidos na obra intitulada Um saber necessário: os estudos rurais no Brasil, na 

perspectiva de construir um diálogo sobre o ‗rural‘ ribeirinho e quilombola do rio baixo 

Itacuruçá-PA. (WANDERLEY, 2011) 

A obra de Maria de Nazareth Baudel Wanderley tem sua relevância por 

―fazer um balanço da produção cientìfica‖ sobre a questão rural brasileira, situando o 

que define como sendo ―olhares plurais e complementares sobre processos sociais‖ de 

construção científica e política do mundo rural, embora em constante mutação. Nesse 

fazer, não se tem a pretensão de dar conta da totalidade da história rural e sem procurar 

resumi-la elucidar marcos conceituais fundamentais, principalmente os que se referem a 

uma compreensão mais perfilada do complexo, diverso e importante ‗mundo rural‘ 

como parte substancial no desenvolvimento social da sociedade como um todo. (idem, 

p. 20-21) 

Há ainda alguns outros grandes temas que recompensam a leitura cuidadosa, 

pois a obra acentua fragmentos, frutos de conclusões de pesquisas e de outros estudos, 

de contraste para a compreensão macroestrutural do rural, situando temporalidades, 

marcando o discurso político de tensão e conflitos evidente na agricultura brasileira a 

partir do diálogo com diversos estudiosos (Martins, 1994; Abromovay, 1992 e 2003; 

Veiga, 1991 e 2001; Bergamasco e Kageyama, 1989 e 1990), entre tantos outros citados 
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na obra. Na síntese deste referencial são elucidados períodos da agricultura tais como o 

da ―modernização da agricultura e a expansão capitalista da fronteira econômica‖; o 

processo de ―redemocratização do paìs em 1985‖ com profunda transformação das 

organizações representativas dos trabalhadores e camponeses inaugurando outro tempo 

histórico para a agricultura; a questão fundiária e, ainda, aponta a questão rural na 

perspectiva atual com diversos pontos de vista. 

O ‗rural‘ enfatizado na obra é um elemento de análise para se pensar o 

desenvolvimento do país, incluindo neste desenvolvimento outros aspectos, além do 

mero econômico tão propagado, assim como é ressoante as múltiplas conceituações, 

categorizações e relações do ‗rural‘ numa imbricação com a vida das pessoas e com o 

mundo urbano e globalizado. Diante da efervescência de mudança alteram-se 

afirmações e conceituações sobre o rural pelos estudiosos, em especial, nos estudos de 

Brandão (1995), Almeida (1995 e 2007), incitando outras interpretações para o 

paradigma da agricultura e para o sujeito rural e suas temporalidades.  

Dos estudiosos e estudos em contextos concretos, alguns extratos nos ajudam 

a pensar o ‗rural ribeirinho e quilombola‘ proposto neste escrito. Um dos aspectos 

marcantes na comunidade que certifica o ‗rural‘ são as formas de trabalho. A agricultura 

ainda é forte e resiste as adversidades sociais e econômicas. É presente o cultivo do 

açaí
272

 por conta da terra à beira do rio (área de várzea) ser mais fértil para esse tipo de 

plantio e em terra firme; há o cultivo de roça com a plantação de maniva, milho, quiabo, 

jerimum, maxixe, arroz e ―outras coisas de legume‖ que são produtos cultivados para 

venda e o consumo das famílias.  

Além das formas citadas, existem outras formas de trabalho nessa 

comunidade como o desenvolvimento de atividades em olarias construídas à margem 

dos rios pela facilidade do embarque do barro, da lenha e do escoamento da produção de 

tijolo e telha; atividade da pesca de peixe e camarão; há os que atuam como rabeteiros 

transportando pessoas e materiais até a urbis e, também os que constroem as rabetas. As 

múltiplas e simultâneas formas de trabalho são expressas na afirmação de uma das 
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 Para o cultivo do açaí há os peconheiros que realizam atividade diária de apanhar o produto. Muitos 
utilizam nesse fazer o sistema de meia, ou seja, o proprietário divide o açaí apanhado em partes iguais 
com o apanhador.  Na maioria das vezes as crianças e adolescentes aprendem apanhar o açaí 
observando o pai e os irmãos mais velhos e que muitas vezes é brincar também, em outras situações 
torna-se uma atividade laboral de ajuda no sustento da família. 
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moradoras: - ―Porque é assim tudo depende da época e do perìodo‖. (moradora do rio 

baixo Itacuruçá, 2013)  

O trabalho nesta comunidade ribeirinha ou quilombola está para homens, 

mulheres, crianças, jovens e idosos. Nas andanças para a pesquisa presenciamos, em 

tempos diferentes, mulheres pilotando rabetas, pescando camarão, carregando lenha 

para fazer carvão, envolvidas com as tarefas domésticas, no plantio da roça, na 

produção da farinha e debulhando o açaí, atividades estas desenvolvidas em tempo 

concomitante pelas mulheres. 

Os homens, além dessas atividades já citadas, se envolvem com a venda de 

produtos na urbis, apanham o açaì, cortam e fazem o ‗carreio‘ da lenha ou da madeira, 

produzem o carvão, pescam e atuam nas olarias. Observamos que a agricultura nesse 

contexto possui grande capacidade produtiva e sua produção serve para subsidiar outros 

locais, no entanto, essa heterogeneidade da condição de produtor dessa cultura não seja 

reconhecida, valorizada e potencializada em suas particularidades pelo mercado formal. 

Ainda sobre a agricultura, o açaí continua sendo o principal produto da 

comunidade e da cidade, tanto que muitos moradores dizem: - ‗Trabalhamos para ter o 

que comer o ano todo‘. Nessa atividade os homens sobem nos açaizeiros, apanham os 

cachos, as mulheres os debulham e as crianças ajudam na tarefa, atividades estas que 

fazem parte do cotidiano familiar. Na safra do açaì, é comum o ‗trabalho de empreita‘ 

que corresponde a negociação entre produtores e apanhadores, ambos moradores da 

própria comunidade. 

O trabalho nas múltiplas atividades mencionadas, se dão numa dimensão 

relacional, ou seja, há uma ―natureza das relações de produção‖ que desembocam em 

meio as conversas sobre questões da vida, no ensinamento daquele fazer para os filhos, 

nas trocas geracionais entre adultos, jovens e crianças; na contação de ‗causos‘; na 

caminhada até os espaços de trabalho.  

Essa forma de trabalhar em que os sujeitos imprimem seus próprios ritmos, 

seus tempos, suas lógicas, onde, materializam processos próprios não tem como 

principal o sentido lucrativo, mas o da ―reprodução da famìlia para si‖, o bem estar, o 

viver dignamente. (Almeida, 1986, p.66-67)  
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Atualmente presenciamos fortemente o avanço do monocultivo do dendê na 

região do Baixo Tocantins
273

, ocasionando vários problemas e de diversas ordens, como 

a situação fundiária (transferência de terras públicas ou particulares) e a compra de 

terras por empresas
274

 com documentação de valor jurídico duvidoso. Por isso, os 

movimentos sociais e a justiça (sindicatos de trabalhadores rurais, organizações da 

região com o apoio da FASE Amazônia e do Ministério Público Estadual) vêm se 

mobilizando para ―discutir se é bom ou não o governo dar de 5 a 10 mil hectares para 

uma dessas empresas, assim como para várias outras empresas que estão também 

atuando nessa região ou regularizar as terras em favor de populações tradicionais e 

agricultores familiares‖, pois é uma situação que vem ocorrendo inclusive na 

comunidade do rio baixo Itacuruçá. (FASE Amazônia, 2014, p.04) 

Atrelado ao plantio do dendê está a problemática ambiental (incluindo o 

homem!), visto o impacto disso nos vários rios, furos e igarapés, para os peixes, para a 

água, para o ecossistema. E, infelizmente, esse avassalador potencial mercadológico 

está posto à agricultura da região e atualmente não há ―estudos sobre os impactos desses 

agrotóxicos na Amazônia, ninguém sabe quanto dendê foi plantado e quanto veneno foi 

jogado nas terras e nos igarapés‖. (FASE Amazônia, 2014, p.04) 

E aos poucos vai se perdendo, pelo dito processo de globalização, a 

construção social de uma agricultura com base na necessidade vital e no saber dos 

agricultores, no gostar da terra, no plantio diversificado e num produzir humano que 

significa para eles, o viver dignamente e, o que presenciamos, é a expropriação do 

agricultor do ‗mundo rural‘.   

Muitos são os traços dessa ruralidade ribeirinha e quilombola que estão 

postos e, uma primeira interpretação, é a ―compreensão do mundo rural e suas relações 

com as cidades, bem como nas relações da vida local com os processos de 

globalização‖, assim como, a produção da vida rural e o rural não meramente do ponto 

de vista econômico, mas potencialmente lutar coletivamente e construir outro 
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 São municípios pertencentes à região do Baixo Tocantins: Abaetetuba, Barcarena,  Acará, Moju e 

Igarapé-Miri. 
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 Nessa região do Baixo Tocantins estão presentes as empresas Biofarma, Agropalma e a Biovale como 
o pretenso discurso de que chegam trazendo o ‘progresso’. 
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―desenvolvimento rural sustentável como projeto de sociedade‖. (Wanderley, 2011, 

p.106) 

Outro aspecto interessante ressaltado na obra e presente na realidade 

pesquisada é o ―conhecimento sobre os sujeitos rurais em toda a sua diversidade e 

complexidade‖, ou seja, não é possìvel organizar a luta a favor de um ‗mundo rural‘, 

inclui-se aqui os intelectuais, movimentos sociais ou técnicos da educação, sem 

interagir com uma dada realidade rural e seus sujeitos, percebendo quem são, como 

vivem, o que sabem, o que enfrentam para sua sobrevivência, o que desejam da vida no 

território rural. (idem, p.106)  

 

O RECONHECIMENTO DAS CULTURAS LOCAIS NA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

 

Quando fazìamos os percursos ao ‗campo‘ uma das questões mais inquietante 

foi a de uma moradora da comunidade e trabalhadora rural foi ―hoje não temos nada pra 

comer‖. Essa senhora era uma mulher com dez filhos, como ela dizia, ―todos 

escadinha‖. Descrevendo sua vida naquele lugar, ela foi expondo seu domìnio com a 

natureza, como educa seus filhos, sua relação com a vizinhança e lamentava que a vida 

ali não é fácil. Sua narrativa colocava-nos um problema. De um lado, a condição de vida 

do trabalhador rural e seus conhecimentos, e de outro, a função da escola quilombola 

naquele contexto.  

Em outro patamar, o que caracteriza essa comunidade é o cultivo da 

agricultura familiar e os modos de vida ancorados pela ―ruralidade‖ social, ou seja, o 

movimento da cultura local é observado também nos sons da natureza, no barulho das 

marés, sons tão escassos ou não presentes em nossa ‗urbanidade‘; na ausência de água 

potável numa comunidade com abundância desse líquido; na conversa dos moradores 

familiarizados com a terra, com as fases da lua, com a quentura do sol, com a extensão e 

frequência da chuva, com o encantado rio; na crença dos mitos da Matinta Pereira, do 

Boto, da Cobra Grande, enquanto ricos, naturais e fantásticos elementos demonstrativos 

da terra amazônica. Estas representações são a própria vida daquela comunidade e são 

elementos culturais reais que participam da vida cotidiana e, se articulam com o tempo-

espaço da educação escolar, logo não podem estar ausentes do currículo escolar. E, 

principalmente, a questão da fome citada anteriormente, como um elemento de 
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problematização no contraste entre a riqueza cultural existente e as ausências que ali 

passam. 

Ao falar da região  amazônica paraense, especificamente da construção da 

identidade ribeirinha e quilombola, não há como deixar de mencionar os saberes das 

culturas seculares dos povos das florestas -  os indígenas e os negros. As identidades 

trazem como herança o modo de vida indígena e negra, suas relações com o ambiente 

natural, suas formas de resistência à hegemonia da cultura branca, entre tantos outros 

aspectos. 

    Nesse sentido, as culturas locais vão se modelando no processo das ações e 

das simbologias que as comunidades vão construindo no seu existir. As experiências de 

trabalho na safra do açaí e de outros frutos, os ciclos das marés que favorecem ou não a 

pesca, os fenômenos climáticos, a fabricação e uso de utensílios da agricultura, os riscos 

que vivenciam navegando em canoas pequenas pelos rios são as várias estratégias de 

que os moradores se valem para viver nesse contexto. 

É nesta geografia que a pesquisa se desenvolveu, no contorno da escola 

pública municipal Santo André, no rio baixo Itacuruçá e a Escola São João Bosco, no 

rio Arapapuzinho. Aliás, em se tratando desse pedaço da Amazônia não é excesso dizer 

que todo o movimento populacional e econômico é realizado pelos rios, tão fortes na 

vida da comunidade que é pelo nome deles que a escola e a comunidade são 

identificadas, ou seja, os nomes pelos quais a comunidade se orienta, se identifica, se 

conhece e reconhece é pelo nome dos rios.  

Voltando a função da escola quilombola, afirmamos que seu sentido maior é 

ela tornar-se um espaço de análise crítica propositiva para que se formulem as bases 

para a elaboração de uma ‗outra‘ proposta de educação e de um sustentável 

desenvolvimento. Supõe entender também, que a ação educativa assenta-se nas próprias 

necessidades dessas populações para a garantia de escolarização de qualidade, tornando-

se a escola o centro aglutinador e divulgador da cultura da comunidade. 

Nesta perspectiva, este espaço educacional tem a tarefa de construir processos 

emancipatórios, na interface com vários campos da vida humana, como a organização 

da produção, os espaços de convivência, a organização política e social dos movimentos 

sociais, com as culturas locais com a vida dessas populações. Nota-se que o ‗rural‘ 

ribeirinho e quilombola possui uma diversidade cultural, ou seja, é um lugar 

territorializado por sujeitos sociais, políticos, econômicos, culturais diferentes, mas que 

na maioria das vezes está situado à margem de um projeto de sociedade que os inclua. 
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A educação escolar nesse lugar possui uma importância comunitária 

incomensurável. De fato, os espaços escolares são respeitados e prestigiados pela 

grande maioria dos moradores locais, principalmente pela perspectiva de melhoria de 

vida que a certificação e o percurso formativo dos alunos pode lhes proporcionar. Por 

isso, vivenciar a interlocução entre conhecimento científico e saberes dos ribeirinhos e 

quilombolas pode ser uma boa inspiração para se retomar a questão sempre latente, a de 

que ―historicamente, a nossa sociedade e a escola que lhe é própria não desenvolviam - 

e não desenvolvem - mecanismos democráticos perante as diversidades social e 

cultural‖. (Gusmão, 1997, p.02) 

Não é a propósito que a Escola Santo André, traz o título de primeira escola 

quilombola no município de Abaetetuba por ser oriunda das lutas dos movimentos 

sociais quanto a garantia da diversidade étnica dessas populações e, por isso carrega o 

valor intrìnseco de ‗ser diferente‘. Se potencialize os saberes e experiências culturais 

dos estudantes com aprendizagens vitais não legitimadas e ameaçadas num ‗rural‘ vivo, 

ou seja, se „agriculturalizem‟, „amazonizem‟,„ribeirinizem‟ e „campesinem‟ o currículo 

escolar para que, dessa forma, aprendamos o gosto, o prazer e a luta de ser um 

ribeirinho e quilombola com direitos e vida digna.  

No caso específico, significa acenar na direção de outra ‗margem‘ a 

construção de políticas públicas voltadas a esses territórios visando, de fato, um 

processo de desenvolvimento humano pois ―apesar da perda demográfica constatada, 

existe uma parcela significativa de brasileiros que vive nesses espaços rurais‖. E a 

‗travessia educativa‘ não se faz sem a interlocução com as lutas sociais, com os saberes 

dos agricultores, com o reconhecimento das culturas locais oriundas da tradição 

ribeirinha e quilombola na educação escolar, na perspectiva da recriação das 

identidades, do empoderamento com o lugar, com sua gente e, dessa forma, assume-se 

uma concepção educativa mais ampla e situada historicamente. (Wanderley, 2011, 

p.110)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da pesquisa realizada, percebemos que os modos culturais de 

significar a existência passam pela ruralidade presente nesse lugar e à ação educativa 

está posta a ―pertinência do rural como espaço especìfico, com suas relações 

econômicas, sociais, polìticas e culturais‖ visando o útil à vida humana, ou de outro 
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modo, esse lugar de quilombolas e ribeirinhos é um espaço de partilha da vida, no qual 

a escola potencializa sua identidade social gerada na teia de relações ali estabelecidas. 

(Wanderley, 2011, p. 119; Brandão, 1995) 

O compartilhamento da vida ‗rural‘ está nas peculiaridades do cotidiano 

expressas pela relação que estabelecem com os tempos, com os espaços de 

aprendizagem, com as formas de linguagem, por meio dos repertórios orais em que 

demonstram um modo próprio de produzir sua territorialidade na história do lugar.  

Este traço cultural demonstra a capacidade de resistência e persistência por um 

modo próprio de viver em sua diversidade com práticas sociais que por si só, educam. 

Esse modo próprio precisa de registro e, de alguma forma significa dignificar o 

patrimônio mitológico, linguístico, arqueológico e sociológico sem o qual sua identidade 

de ribeirinho e quilombola corre o risco de se ver contestada e deslegitimada. 

Dessa forma, perspectivar o ‗rural‘ suscita pensá-lo de forma complexa na rede 

de relações aí embutidas como as formas de trabalho, as ausências que convivem, os 

diversos lugares em tempos e espaços diversificados, onde esse território é ―um mundo 

rural povoado, frequentemente portador de dinamismo econômico e social e onde campo 

e pequena cidade são complementares‖, assim como, para além da polaridade ‗urbano-

rural‘, (...) ―o que está em questão são as relações que se estabelecem entre o mundo rural 

e o mundo urbano, que expressam o significado da ruralidade na sociedade 

contemporânea‖. (Wanderley, 2011, p. 109)  

Para a educação escolar a condição étnica e a condição histórica, aqui no 

sentido cultural, expressa na comunidade enquanto parte das questões sociais é um 

permanente devir diante das escolhas curriculares e sua organização. Isso supõe a escola 

não deter-se na precariedade e, sim, no potencial do lugar e das pessoas. 

Finalmente, não é intenção se fechar num campo de ideias, ao contrário, nos 

parece mais adequado dizer que o escrito é apenas o começo de uma reflexão que será 

mais aprofundada, pois como docente: 

o debate teórico e metodológico das chamadas pesquisas educativas, 

relacionadas às diversas e diferentes formas de vida que, neste final de 

século, estão ainda a desafiar o conhecimento. Em jogo, as 

singularidades, as particularidades das sociedades humanas, de seus 

diferentes grupos em face da universalidade do social humano e sua 

complexidade através dos tempos e, em particular, num mundo que se 

globaliza.  (GUSMÃO, 1997, p.02) 

 

Como a natureza da vida natural e social é a constante transformação o modo 

próprio é por si só contraditório dada a resistência no sentido de não mudar 
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substancialmente suas ruralidades. O contexto rural se altera, não é uma moldura, algo 

estático, é admiravelmente exótico porque é singular no plural, o que exige que a ação 

educativa esteja sempre em permanente reflexão para tentar dizer o que é o rural 

quilombola e ribeirinho. 
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RESUMO  

Este artigo intenta descrever alguns aspectos identificados durante a primeira etapa da 

pesquisa de Mestrado em Educação, referente a implementação das Políticas Públicas 

voltadas para as escolas inseridas em territórios quilombolas no estado de Mato Grosso. 

Busca retratar como estas escolas do estado vêm se configurando a partir da implementação 

da lei 11.645/08, que inclui no currículo oficial dos estabelecimentos de Ensino Fundamental 

e Médio a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Intenta 

também prescrever o sentido desta escola como específica e diferenciada nestes territórios e 

as relações estabelecidas entre os saberes locais atuais e os tradicionais. Para isso, apresento 

algumas ações através dos relatos de membros da Secretaria Estadual de Educação - SEDUC 

e dos gestores da Escola Estadual Maria de Arruda Muller, localizada na Comunidade 

Abolição, no Município de Santo Antônio de Leverger-MT, a partir de entrevistas semi-

abertas realizadas com membros da Gerência de Diversidade/SEDUC, gestores e professores 

da referida escola. Estas entrevistas apontam para a necessidade do aprofundamento do debate 

em torno das Políticas Públicas para as Escolas Quilombolas do estado em favor do 

fortalecimento dos aspectos identitários e organizacional, em consonância com as lutas pelos 

direitos territoriais das comunidades quilombolas em Mato Grosso.   

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas, Educação Escolar Quilombola e Identidade.  
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1– INTRODUÇÃO 
 

Este artigo apresenta alguns aspectos referentes à implementação das Políticas Públicas 

voltadas para as escolas inseridas em territórios quilombolas no estado de Mato Grosso. Tem 

o objetivo de identificar alguns elementos norteadores quanto à implementação da Lei 

11.645/08 que inclui no currículo oficial a obrigatoriedade da temática História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio.  

Este trabalho traz resultados de entrevistas semiabertas realizadas com membros da 

Gerência de Diversidade/SEDUC, gestores e professores da Escola Maria de Arruda Muller, 

localizada na Comunidade Abolição, no Município de Santo Antônio de Leverger-MT. Esta 

comunidade, a partir de seu contexto histórico, vem resgatando os vínculos sociais e culturais 

do passado e reconstruindo uma identidade que se encontra fragilizada por um processo de 

―apagamento‖ involuntário de sua identidade. A questão que permeia esta pesquisa é: como 

estas escolas vêm se configurando estado de Mato Grosso?  

Não se trata de analisarmos o processo específico da diáspora que se deu com a 

importação e a imposição do trabalho aos povos africanos, mas de como este processo, 

mesmo após a abolição legal da escravatura, ainda penalizou, por séculos, os chamados 

‗libertos‘ e seus descendentes. Estes povos vêm se reafirmando e buscando, cada vez mais, o 

reconhecimento de seus direitos, a valorização de sua cultura, a afirmação de sua identidade e 

uma maior participação na sociedade. Nesse quadro de lutas e conquistas destaca-se o direito 

à Educação. Em nove de janeiro de 2003 foi promulgada a Lei n° 10.639, que instituiu a 

obrigatoriedade do Ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira nas escolas e 

que, posteriormente, a lei 11.645/08 revoga e inclui também o ensino das Culturas Indígenas 

como obrigatórias. 

Este artigo está organizado em quatro partes. Na primeira esboçamos uma análise 

teórica de como tem sido implementadas as políticas educacionais para os negros no geral e 

nos quilombos em particular. Na segunda fizemos um esclarecimento metodológico de como 

a pesquisa foi desenvolvida. Na terceira parte trazemos as entrevistas como resultado da 

pesquisa e na última fazemos algumas considerações do que foi tratado no texto como um 

todo, voltando o olhar para a comunidade Abolição, referência na construção do presente 

estudo. 
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 - Políticas Públicas para a Educação Escolar Quilombola 

As políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas são fundamentais para 

reverter a situação de vulnerabilidade dessas comunidades, historicamente invisibilizadas e 

excluídas do acesso a seus direitos. Na década dos anos 80, as mobilizações das comunidades 

quilombolas são recolocadas no cenário nacional, buscando garantir as especificidades das 

demandas da população negra no campo. Nessa luta, constata-se o reconhecimento de direito 

à propriedade territorial definitiva aos remanescentes quilombolas, assegurada pelo Artigo 68 

da Constituição Federal. Isso possibilitou colocar a problemática da população negra rural 

como questão nacional. Dentre as questões que se apresentam, são destacados o direito à 

educação e o acesso à escolarização pautadas nas especificidades da cultura quilombola 

(MATO GROSSO, 2010). 

Como resposta a esse cenário, as políticas públicas destinadas à população quilombola, 

antes implementadas de forma dispersa em diferentes ministérios e secretarias, a partir de 

2004 inicia uma nova trajetória, com a proposição de reunir e articular as ações para o 

quadriênio 2008-2011 (Arruti, 2009, p. 79). Também em 2004 as escolas quilombolas passam 

a compor o Censo Escolar, possibilitando uma maior visibilidade desta especificidade, 

revelando 49.722 estudantes, matriculados em 374 escolas localizadas em áreas de quilombos. 

O censo de 2007 expressa um aumento considerável, ascendendo para 75%, e o Brasil passou 

a possuir aproximadamente 151 mil alunos matriculados e distribuídos entre 1.253 escolas em 

áreas de quilombos, conforme estampados na Tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Censo Escolar da Educação Básica no Brasil, referente aos anos de 2004, 2007 e 2013. 

Censo Escolar 2004 2007 2013 

Escolas quilombolas 374 1.253 2.167 

Estudantes matriculados  49.72

2 

151.782 212.98

7 

Tabela elaborada pela autora. Fonte: INEP. Disponível em 

<http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/>. Acesso em: 02 abr. 2014. 

 

Os dados descortinados nesta tabela nos permitem observar que no intervalo de seis 

anos, considerando os anos de 2007 e 2013, a ascendência da criação de escolas quilombolas 

teve elevação para 914 unidades escolares e 61.205 matrículas efetivadas. Se considerarmos 

as variáveis: território brasileiro, população quilombola e tempo decorrido, podemos ainda 

pensar em ações, por parte do governo, que vêm se materializando a passos lentos, o que 
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possibilita pensar na necessidade de maior envolvimento do Estado brasileiro no cumprimento 

das políticas afirmativas de inclusão e exercício cidadão das comunidades quilombolas, 

incluindo aí educação de boa qualidade e formação de professores qualificados (formação 

continuada) para atuarem nessas escolas, bem como espaço físico e infraestrutura adequados. 

Provavelmente, neste ano de 2014, os números referentes às matriculas e escolas 

localizadas em territórios quilombolas já tenham aumentado consideravelmente, devido ao 

reconhecimento identitário que os povos, moradores nestes territórios, têm buscado.  

Os avanços continuam. Em 2006 a publicação das Orientações e Ações para Educação 

das Relações Étnico-Raciais pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade - SECAD - do Ministério da Educação (BRASIL, 2006) vem reforçar a 

importância de tratar-se da especificidade que é esta Educação focando nas possibilidades de 

uma formação antirracista e voltada para o respeito à diversidade etnicorracial.  É nesse 

sentido que o Ministério da Educação – MEC, em 2008 define, através da Resolução n
o
 2, que 

etapas da Educação devem atender às populações rurais ―[...] em suas mais variadas formas de 

produção da vida‖, e nestas aponta, entre outras, para os quilombolas (BRASIL, 2008, p. 01). 

As responsabilidades dos entes federados, no que se refere à educação quilombola nesta 

resolução, serão reafirmadas e seus deveres definidos em 2010, na Conferência Nacional de 

Educação – CONAE, sendo legitimadas no documento final, que dita os deveres da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios frente a esta educação. Essas garantias, 

reconhecidas e definidas na CONAE, representam um considerável avanço na luta pela 

educação quilombola e garantia de sua diferencialidade. Avanços estes que serão 

posteriormente referendados e ampliados com a publicação da Resolução n
o
 08, de novembro 

de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola na Educação Básica. Através desta a Educação Escolar Quilombola passa a 

constar como uma modalidade de ensino.  

A concretização destas perspectivas, enquanto uma modalidade do ensino, ganhou 

corpo no ano de 2013, quando da publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica. Estas Diretrizes reforçam a compreensão que a Educação Escolar 

Quilombola pode ser entendida como uma modalidade alargada, por sua especificidade 

(BRASIL, 2013). 

É evidente, contudo, que o fato de a educação escolar quilombola conseguir se inscrever 

em orientações, leis e diretrizes não significa que estas se efetivem na prática, pois isto 
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depende de fatores relacionados a interesses, preconceitos, comprometimento, identidade e 

grau de pertença por parte dos gestores das escolas.  

 

2.2 - A Educação Escolar Quilombola no contexto mato-grossense 

Assim como em outros estados, as comunidades quilombolas mato-grossenses também 

se expressam em função da garantia de seus direitos sociais, acesso e permanência na terra, 

acesso à saúde, à educação e manutenção de suas especificidades culturais. 

Em consonância com a Lei 10.639/03 e com a promulgação da Lei 11.645/08 que 

alterou a LDB (Lei 9.394\96), incluindo as questões indígenas e negras no currículo da 

Educação Básica, o estado de Mato Grosso também busca fazer o seu trajeto, a partir de 

reivindicações de grupos organizados no Estado em favor de uma educação para a 

diversidade. É importante ressaltar que Mato Grosso foi pioneiro na discussão e proposição de 

políticas para educação escolar quilombola (OLIVEIRA, 2013).  

Em 2007, a Secretaria Estadual da Educação de Mato Grosso promove o primeiro 

seminário sobre educação escolar inserida em território quilombola, no município de Poconé, 

onde foram apresentadas as reivindicações referentes às necessidades das escolas, discutidos e 

evidenciados os elementos fundamentais referentes às especificidades da educação escolar 

nesse contexto, iniciando assim o processo de construção de uma nova modalidade de ensino 

no estado (SANTOS; SILVA, 2010, p.105). 

As Orientações Curriculares referentes às Diversidades Educacionais, publicada em 

2010 pelo estado de Mato Grosso, traz dentre as diversas áreas, as Orientações Curriculares 

para a Educação Escolar Quilombola. Este material representa um avanço significativo no 

reconhecimento por parte do estado das especificidades destas escolas mediante as políticas 

públicas educacionais. Destaca-se, na Parte Diversificada, a definição da área de 

conhecimento Saberes e Ciências Quilombolas, que com suas respectivas disciplinas (Práticas 

em Cultura e Artesanato Quilombola; Prática em Técnicas Agrícolas Quilombola e Prática em 

Tecnologia Social), visa potencializar a aprendizagem a partir dos conhecimentos específicos 

das comunidades (MATO GROSSO, 2010, p. 159). 

 

3 - METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento e registro deste trabalho, seguimos os procedimentos 

metodológicos da etnografia escolar sugerida por André (1995), que visa direcionar o olhar 

para as práticas cotidianas da escola. Como base teórica sobre a implementação das escolas 
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quilombolas, me reporto ao trabalho de Arruti (2009) e as leis nacionais e estaduais referentes 

á implementação destas.  

A pesquisa partiu da definição de um problema e a formulação de uma pergunta: Como 

vem se configurando as escolas inseridas em territórios quilombolas no Mato Grosso, com 

base na lei 10.639/03? A partir dela me direciono para o contexto do estado e também da 

Escola Estadual Maria de Arruda Muller, localizada na comunidade Abolição –MT, trazendo 

como sujeitos da pesquisa os membros da Gerência de Diversidades da Secretaria Estadual de 

Educação, membros da Coordenação, Direção da escola e professores.  

Em seguida estabelecemos como instrumento de coleta de dados entrevistas, que foram 

realizadas com cinco (5) pessoas. As questões abertas aos entrevistados visaram retratar o 

perfil dos professores e gestores, bem como os valores e os sentidos que dão á escola Maria 

de Arruda Muller, a fim de contribuir com a pergunta central desse artigo. Após a realização 

das entrevistas, registramos os dados obtidos cujas análises serão apresentadas a seguir.  

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – A Implementação no Estado. 

De acordo com os dados oficiais do Censo Escolar 2013, as escolas quilombolas vêm se 

configurando de modo específico no estado de Mato Grosso a partir de 35 escolas, sendo 30 

municipais e cinco estaduais, conforme podemos observar na tabela 2: 

Tabela 2 – Matrículas de Instituições Quilombolas em Mato Grosso. Portaria 1.280 de 27/12/13 - D.O.U 

30/12/2013. 

Município Escola  

Estadual 

Escola  

Municipal 

Total de  

Matriculas 

Barra do Bugres 1 1 264 

Nossa Senhora Livramento 1  190 

Poconé  9 459 

Porto Estrela  2 46 

Santo Antônio de Leverger 1  611 

Vila Bela da Santíssima Trindade 2 18 5780 

Total 5 30 7350 

Fonte: MEC/INEP/SEDUC-MT_Censo Escolar 2013. 
 

Segundo o gestor da Gerência de Diversidade da Secretaria Estadual de Educação de 

Mato Grosso, em entrevista a nós concedida em maio de 2013, foram implementadas, a partir 

de 2010, e ministradas em todas estas escolas, as três disciplinas específicas que compõem a 

área de conhecimento Saberes e Ciências Quilombolas. Estas, possibilitam o resgate de 

conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas e que, segundo esse mesmo gestor, 
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foram estudadas, analisadas pela gerência, depois validadas pelo Conselho Estadual de 

Educação. 

Esta proposta de implementação das disciplinas específicas vem para fazer valer, de 

fato, o papel da Educação Escolar Quilombola, conforme é apresentado nas Orientações 

Curriculares para Educação Escolar Quilombola do estado, cujo papel é fazer a mediação com 

o saber local para ―garantir os conhecimentos e saberes quilombolas, tratando sua própria 

história, formas de luta e resistência como fonte de afirmação da identidade nacional‖ 

(MATO GROSSO, 2010, p. 11). 

O gestor aponta que os maiores desafios se referem à formação dos professores e 

professoras que atuam com estas disciplinas e a preparação de material específico para estas 

escolas. Nesse sentido, a equipe de Gerência de Diversidade vem elaborando subsídios a 

partir da realidade das comunidades atendidas. E quanto aos avanços, o gestor ressalta que, 

estes se referem exatamente à efetivação das disciplinas específicas. Pois, [...] ao mesmo 

tempo em que é um desafio, também se reconhece que a escola quilombola tem um perfil 

diferenciado da escola indígena e da escola do campo, mesmo ela estando no campo. 

Desde 2007, a Secretaria Estadual de Educação, através da Gerência de Diversidade, 

vem oferecendo cursos de formação continuada para os professores da rede de ensino, junto 

com o Núcleo de Estudos de Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação da Universidade 

Federal de Mato Grosso (NEPRE-UFMT) e, também, com Núcleo de Estudos sobre 

Educação, Gênero, Raça e Alteridade (NEGRA) da Universidade Estadual de Mato Grosso. A 

partir destas parcerias, periodicamente são realizados os Cursos de capacitação. 

 

4.2 - A Escola Estadual Maria de Arruda Muller  

Localizada na rodovia BR 364, quilômetro 353, próximo ao entroncamento do 

município de Barão de Melgaço, a escola que funciona na Comunidade Abolição, pertencente 

ao município de Santo Antônio de Leverger e está aproximadamente a 50 quilômetros de 

Cuiabá. A comunidade se encontra em processo de identificação do seu território quilombola, 

onde alguns moradores lutam pelo reconhecimento de sua identidade e seu direito á 

permanência na terra, considerando que atualmente grande parte dos moradores é oriunda de 

outros estados.  

A Comunidade Abolição atualmente é composta por mineradoras, grandes fazendas, 

pequenas chácaras, igrejas, bares e aproximadamente 20 famílias que se identificam como 
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quilombolas.  Segundo o cadastro do INCRA, há mais de 113 famílias que possuem o direito 

á posse da terra na comunidade Abolição e que moram atualmente nas cidades em torno. 

A Escola Estadual Maria de Arruda Muller funciona desde 1976 dentro da comunidade 

Abolição, especificamente dentro da fazenda Abolição. Pertencia administrativamente ao 

Municìpio de Cuiabá e seu primeiro nome era ―Escola Municipal Rural Mista de Abolição‖. 

Em 1994, em homenagem á antiga professora e dona da fazenda, a escola passou a se chamar 

―Escola Municipal Maria de Arruda Muller‖. No final de 2002 a escola foi estadualizada e 

passou a ficar sob a responsabilidade de Santo Antônio de Leverger, atendendo a treze 

comunidades e 600 estudantes. Até 2009 esta escola era atendida pelo departamento de 

Educação do Campo. A partir de 2010, graças á dedicação de alguns professores em trabalhos 

de pesquisa junto com estudantes, ela passou compor o número de Escolas Quilombolas do 

estado e ser acompanhada pelo Departamento de Diversidade da SEDUC – MT. 

Ao entrevistar os gestores e professores desta escola (diretor, coordenadora pedagógica 

e professores), seus relatos confirmam as conquistas, porém também apresentam os mesmos 

desafios elencados pelo gestor da Gerência de Diversidade. 

A coordenadora pedagógica (37 anos), moradora no município de Várzea Grande, que 

está na função desde o início de 2013, afirma que antes a escola era considerada do campo, 

passando posteriormente a ser reconhecida como escola quilombola pelo fato de receber 

alunos remanescentes de quilombo. Segundo a coordenadora, a escola vem oferecendo as três 

disciplinas específicas voltadas para os Saberes Quilombolas.  

Para a coordenadora, entretanto, como estas disciplinas são novas, os gestores ficaram 

sem saber direito como proceder no início. Mas com a formação oferecida para os 

professores, por meio da Gerência de Diversidade e também com o uso dos materiais 

didáticos que estão sendo utilizados em sala, os professores estão aos poucos se inserindo 

neste novo universo.  

Quando questionada sobre a importância da escola ser reconhecida como Quilombola, a 

coordenadora afirma que se trata de [...] uma região remanescente de quilombo. Essa 

educadora afirma, ainda, que a escola recebe alunos pertencentes à [...] famílias que 

antigamente trabalharam nas grandes fazendas dos senhores de escravos. Lembra que, na 

escola, há um fluxo de alunos em consequência de mudanças frequentes de funcionários nas 

fazendas, já que a maioria é de filhos de funcionários das fazendas próximas. 
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O diretor da escola pesquisada tem 48 anos, é oriundo do estado do Paraná, mora em 

Cuiabá e exerce há dois anos a função de diretor. Revela ser necessário e urgente trabalhar a 

identidade da escola, pois, em sua concepção, essa identidade própria ainda não existe. E 

indaga: Por onde começar? Ela é quilombola, mas nossos alunos não têm nada a ver com 

esta história, pois a maioria é composta de filhos dos funcionários das fazendas e das 

mineradoras da região. (M. S. em 08/02/2014). 

Para o diretor, pouco se sabe sobre a questão quilombola de modo geral, pois a escola 

possui todas as características de escola rural. No entanto, como foi reconhecida como 

quilombola, se faz necessário investir na formação de todos que compõem seu quadro, uma 

vez que [...] sem identidade não podemos trabalhar. 

As falas acima revelam que é necessário um trabalho mais articulado no sentido de que, 

sendo uma escola quilombola, com alunos quilombolas, a educação seja pensada a partir deles 

e com eles, considerando suas especificidades e o que lhes caracteriza como uma comunidade. 

―A elaboração de uma identidade empresta seus materiais da história, da geografia, da 

biologia, das estruturas de produção e reprodução, da memória coletiva e dos fantasmas 

pessoais, dos aparelhos do poder, das revelações religiosas e das categorias culturais‖ 

(MUNANGA, 2003, p. 03).  

Nesse sentido, a efetivação da educação quilombola na Escola Maria de Arruda Muller, 

deveria partir do que a caracteriza, o que a faz própria, seus traços culturais, sua história, o 

que esperam de uma educação escolar possível, a partir da articulação e participação efetiva 

dos membros da comunidade, na construção desta educação. Na contramão de uma 

construção exclusivista ou excludente dos ‗não-quilombolas‘, esta perspectiva de uma escola 

a partir da comunidade é também importante para os outros alunos de outras ascendências 

étnicas, principalmente branca, pois receberam uma educação envenenada pelos preconceitos, 

tendo suas estruturas psíquicas afetadas, como diz Munanga (2005, p. 16). 

Ao aprofundar, portanto, a história e características da Comunidade Abolição, abre-se a 

possibilidade para que os próprios alunos, professores e direção da escola, além de conhecer, 

possam valorizar o espaço no qual se inserem, o que contribuirá, ao mesmo tempo, para a 

desconstrução do preconceito. Sobre o assunto, Castilho pondera: 

Não seria indispensável aos professores tomar posse da história da 

comunidade, de sua origem para lançar um olhar positivo sobre a cultura 

de tradição africana; sobre a história e cultura afro-brasileira e sobre a 

participação importante do negro na construção e manutenção do Brasil? 

[...] Não seria oportuno lançar mão de metodologia que valorizasse o rico 
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patrimônio cultural da comunidade, com seus fazeres muito próprios e, a 

partir daí, ampliar os fatos culturais, sociais, raciais e políticos que 

envolvem as vidas dos alunos? (CASTILHO, 2011, p. 174) 

 

Podemos afirmar que não só é indispensável, mas que esta construção, desenhada por 

Castilho, deve envolver, para além dos professores, toda a comunidade escolar. 

Já Armezina, professora de 63 anos que veio de Goiás e mora na comunidade Abolição 

desde 1983, ao perguntar-lhe sobre o sentido daquela escola ser quilombola, diz considerá-la 

em período de transição. Afirma que muitos aceitam e outros não. No entanto, justifica o fato 

de muitos não saberem o que significa este termo. Para ela, a comunidade deveria se reunir, e 

seus integrantes conversarem mais sobre o assunto, para se informarem melhor: As pessoas 

daqui precisam saber o que quer dizer quilombola, porque aqui tem uma história, né. E nós 

não podemos deixar esta história morrer, porque aqui muitos nunca nem ouviram falar (A. L. 

A. em 03/02/2014).  

Leandro Batista é o professor que ministra duas disciplinas na grade dos Saberes 

Quilombolas. Formado em Educação Física, morador em Cuiabá, trabalha há um ano na 

escola. Batista confirma que as disciplinas estão inseridas na grade curricular, porém, ressalta 

a carência de professores habilitados para estas disciplinas. Segundo ele não se encontra 

incentivo da parte dos governantes. Falta material didático: livros, revistas, câmera para 

fazermos filmagens, entrevistas; há só uma aula por semana, dificultando desenvolver um 

trabalho mais aprofundado.  

Com relação aos avanços, Batista cita o despertar do interesse dos alunos pelo assunto 

durante o processo de desenvolvimento das aulas. Considera que [...] a inclusão destas 

disciplinas na grade curricular foi um passo importante que contribuirá para continuidade de 

ações significativas em práticas de cidadania (L.B. 03/02/2014). 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trajeto percorrido expressa a necessidade de uma discussão mais ampla em torno 

da Educação Escolar Quilombola no estado, como uma modalidade específica e diferenciada 

dentro do sistema de ensino, garantindo não só a implementação das leis, mas também que os 

educadores e educadoras, de fato, estejam comprometidos e comprometidas com a efetivação 

destas.  

As ações afirmativas permanentes, reivindicadas historicamente pelo Movimento 

Quilombola, apontam para a necessidade de que a educação seja reconhecida como ―lugar 
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aprendente‖ que precisa ser reconhecido também como ―lugar ensinante‖ (COUTINHO, 

2009, p.97). 

A expressão desta busca na Escola Maria de Arruda Muller e dentro da Comunidade 

Abolição, deve passar pelo aprofundamento do papel desta escola no contexto da própria luta 

da comunidade por seu território. Se a comunidade, a partir do contexto de luta 

reivindicatória, vem resgatando seus vínculos sociais e culturais e reconstruindo uma 

identidade que até então se encontrava fragilizada, a escola e seus profissionais podem e 

devem contribuir na construção deste espaço privilegiado para esta reafirmação. Este é o 

sentido desta escola ser quilombola. 

Parafraseando a professora Armezina, este processo passa pela compreensão das 

pessoas da comunidade acerca do sentido que possa consistir aquilo que seja o significado da 

expressão quilombola, do resgate da história da comunidade Abolição, visto que muitos a 

desconhecem. Isso passa pela formação dos profissionais que atuam na escola, mas também 

pela maior conexão entre a dinâmica escolar e as perspectivas expressas na luta territorial 

quilombola.  
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RESUMO 

O resgate da historicidade das populações negras vem ocorrendo simultaneamente em várias 

regiões do estado de Mato Grosso. Este trabalho trata das tradições culturais de comunidades 

negras rurais especificamente da Comunidade Tinga localizada às margens da Rodovia 246-

MT que do acesso a Barra dos Bugres, nas proximidades do Rio Jauquara. Esta comunicação 

tem objetivo de apresentar dados relacionados às tradições culturais da comunidade que foram 

coletados através de visitas e entrevistas com pessoas da família. Com a pesquisa foi possível 

perceber a importância dessas tradições para essa comunidade e as estratégias de manutenção 

que as famílias e os jovens estão desenvolvendo para que possam manter viva a tradição dos 

antepassados.  

 

Palavras-chave: Quilombola. Tinga. Cultura. Tradição. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo, mostrar um pouco da história e das lutas das 

comunidades quilombolas, em especial a comunidade Tinga, procurando compreender como 

iniciou e a trajetória desses grupos sociais, e a sua importância na formação do País. E 

também de apresentar dados relacionados às tradições culturais da Comunidade que foram 

coletados através de visitas e entrevistas com pessoas da família. 

De acordo com MUNANGA & GOMES (2006), a história da escravidão mostra que luta e 

organização, marcadas por atos de coragem, caracterizaram o que se convencionou chamar de 

―resistência negra‖ cujas formas variavam de insubmissão às condições de trabalho, revoltas, 

organizações religiosas, fugas, até aos chamados mocambos ou quilombos.  

Esse histórico de lutas tem o movimento quilombola e o movimento negro como os principais 

protagonistas políticos que organizam as demandas das diversas comunidades quilombolas de 

todo o país e as colocam na cena pública e política, transformando-as em questões sociais. 

Sendo assim é necessário um trabalho que venha mostrar e valorizar a história e a cultura da 

Comunidade Tinga, para que continue repassando as tradições, para que se mantenha viva e 

que posam se orgulhar de remanescentes de quilombos. A história da comunidade Tinga é 

parte da história do Brasil.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A palavra quilombo origina-se do banto
280

 e significa habitação, acampamento, floresta, 

guerreiro. No passado, os negros reconstruíam no quilombo um tipo de organização territorial 

de origem africana, e esse lugar funcionava como verdadeira válvula de escape para diluir a 

violência da escravidão, durante os quase quatro séculos em que se mantiveram as tensões e 

confrontos de classes no sistema escravista. Os escravos fugidos buscavam, nesse lugar, 

proteção e segurança, bem como igualdade de condições e liberdade de acesso à terra. 

O conceito de comunidade quilombola, portanto, tem origem no campesinato 

negro, povos de matriz africana que conseguiram ocupar uma terra e obter 

autonomia política e econômica. Ao quilombo contemporâneo está associada 

uma interpretação mais ampla, mas que perpetua a idéia de resistência do 

território étnico capaz de se organizar e reproduzir no espaço geográfico de 

                                                           
 
 
 
280

Os bantos (forma preferível a bantus) constituem um grupo etnolinguístico localizado principalmente 

na África subsariana e que engloba cerca de 400 subgrupos étnicos diferentes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsariana


 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 895 

condições adversas, ao longo do tempo, sua forma particular de viver. 

(ANJOS, 2006: p. 53) 
 

Nesse sentido as comunidades quilombolas são grupos sociais cuja identidade étnica os 

distingue do restante da sociedade, pois os mesmos desenvolveram práticas de resistência na 

manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar. 

Segundo o decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, Art. 2º 

―Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, 

com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida‖. 
 

Dessa maneira as comunidades que se constituíram a partir de uma grande diversidade de 

processos, tanto durante a vigência do sistema escravocrata, que por mais de 300 anos 

subjugou negros trazidos da África para o Brasil, quanto após sua abolição no século XIX, 

enfrentando as desigualdades que se arrastam até o presente século, podem ser chamadas de 

quilombolas. 

Sendo assim o governo federal que até o final do ano de 2002, havia identificado apenas 743 

quilombos. Em decorrência da iniciativa das comunidades quilombolas pelo seu auto 

reconhecimento, o número das comunidades identificadas passou para 3.524 no ano de 

2007
281

. Havendo um aumento nesse período de 78,91%, do número de registro dessas 

comunidades espalhadas pelo País, a espera de reconhecimento. Dessa maneira não podemos 

esquecer-nos do Programa Brasil Quilombola (PBQ), que deu visibilidade a essa política, que 

foi incorporado no Plano Plurianual (PPA), desde 2004, com destinação de ações, recursos e 

definição de metas de cada órgão da administração pública federal para as comunidades 

quilombolas.  

 

UM POUCO DAS LUTAS DOS QUILOMBOS 

 

Consideramos fundamental para uma abordagem inicial acerca das lutas dos negros no 

Brasil,reconhecer que a omissão da historiografia oficial sobre a participação deste em vários 

momentos de luta pelos direitos humanos contribuiu e, ainda, contribui para o não 

reconhecimento do papel desempenhado na construção do país. Apesar de visto apenas como 
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massa escravizada indispensável ao processo de enriquecimento das classes elevadas, o negro 

não foi passivo, nem durante o período da escravidão, tampouco no período pós-escravidão, 

em que a busca por cidadania plena constitui-se a marca do movimento social negro brasileiro 

em tempos pós-modernos. 

―Nesse sentido, o quilombo não significa refúgio de escravos fugidos. 

Tratava-se de uma reunião fraterna e livre, com laços de solidariedade e 

convivência resultante do esforço dos negros escravizados de resgatar sua 

liberdade e dignidade por meio da fuga do cativeiro e da organização de uma 

sociedade livre (MUNANGA & GOMES 2006, p.72).‖ 
 

Dessa maneira podemos dizer que muitas vezes esquecemos fatos importantes como a efetiva 

participação do negro nos movimentos populares em diferentes regiões do país. Engajado 

coletivamente, sua luta ultrapassou a questão escravagista como comprovam os fatos 

ocorridos na Revolta dos Alfaiates (Bahia, 1798-1799), na Cabanagem (Pará, 1835-1840),na 

Sabinada (Bahia,1837-1838)e na Guerra da Balaiada (Maranhão, 1838-1841). 

O principal destes movimentos, a Balaiada, de cunho social, por reunir as massas oprimidas 

(pobres, índios, fugitivos e prisioneiros), contrário aos abusos dos proprietários de terras e aos 

comerciantes portugueses, tendo nos quilombolas apoio ostensivo até o fim do combate, com 

destaque para a figura de Negro Cosme, considerado um dos mais importantes personagens da 

luta contra a escravidão. Liderando milhares de negros, escravos e pretos libertos, africanos e 

crioulos, ele tinha um projeto específico à insurreição contra a escravatura, em favor da 

liberdade – o qual muitas vezes foi confundido com a luta mais geral dos chamados bem-te-

vis. Preso em fevereiro de 1841 foi executado em setembro de 1842, após ser condenado à 

forca por liderar no Maranhão uma das mais temidas insurreições do povo negro ocorrido no 

Brasil. Destaque também para Zumbi dos Palmares que não só foi o comandante guerreiro, o 

líder da resistência dos quilombolas de Palmares. Zumbi dos Palmares implantou na Serra da 

Barriga um modelo social o qual todos nós perseguimos: um modelo social que proporciona a 

todos os cidadãos a divisão compartilhada da produção e das riquezas, o debate democrático 

sobre os destinos de uma comunidade e também a auto-estima dos seus moradores. Os 

quilombolas que se abrigavam em Palmares tinham orgulho de lutar por um ideal de 

liberdade, contra a escravidão e o domínio imperialista da coroa portuguesa. 

Até aqui, visitando o passado, de forma resumida, pode-se constatar o seguinte: quilombo não 

significou apenas um lugar de refúgio de escravos fugidos, mas a organização de uma 

sociedade livre formada de ―homens e mulheres que se recusavam viver sob o regime da 
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escravidão e desenvolviam ações de rebeldia e de luta contra esse sistema‖, como define 

MUNANGA & GOMES
282

 (2006). 

 

QUILOMBO TINGA 

 

O objeto de pesquisa neste trabalho é o estudo da comunidade que pertence ao Quilombo 

Tinga, localizado no Distrito de Currupira, município de Barra dos Bugres. Portanto, faz-se 

necessária a compreensão de como a comunidade se formou ao longo dos anos para se 

constituir como remanescentes de quilombo. 

A ocupação e a formação do território do Quilombo Tinga, começa por volta dos anos de 

1950, com o casamento de dona Juliana Paes de Almeida, natural de Nossa Senhora do 

Livramento, e Avelino Jose de Almeida
283

, natural da localidade de Monjolo, em Rosário 

Oeste, que se estabeleceram no sitio as margens da rodovia 246-MT, onde reside a mais de 50 

anos. Segundo dona Juliana o inicio foi difícil, mas sempre existiu uma terra muito fértil e 

água doce para consumo a vontade, isso garantiu alimento ao longo da fixação no local. 

Porém não podemos deixar de registrar uma renda extra através da curtição de couros para 

fazendeiros locais. O casal teve ao todo 15 filhos dos quais, seis moram na comunidade 

Quilombo Tinga e os outros nas cidades vizinhas.  

Atualmente pode se dizer que a comunidade vive em condições relativamente boas de 

produção com plantios de lavouras, criação de gados, porcos, galinhas e carneiros, o que lhe 

oferece condições de alto sustentabilidade. 

 Dessa maneira, a comunidade Tinga, ainda mantém algumas tradições culturais como; as 

manifestações de caráter religioso (rezas, adorações de santos negros, dança de São Gonçalo,   

e feriados de santos), lúdico e social. Outra tradição local é a Viola de Cocho, que era tocada 

pelo Sr. Avelino, e que deixou para seus filhos a tarefa de dar continuidade. Dona Juliana 

repassou para os seus descendentes à afiação do algodão, confecções de rede e outras peças de 

vestuários, tradição que recebeu de seus pais. Em termos de cultura material existe uma forma 

de localização e de construção de casa que constitui o patrimônio cultural arquitetônico dos 

moradores do Tinga. As casas, com exceção a de Dona Juliana que hoje é de alvenaria são 
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feitas de barro batido sobre madeira trançada
284

. Os filhos de Dona Juliana à medida que se 

casam, constroem e ampliam suas casas sempre em torno da casa da matriarca. Esse arranjo 

arquitetônico configura um sentido de vila (ou agregado de casas) familiar comum nas 

comunidades quilombolas.  

 

METODOLOGIA 

 

Os estudos realizados sobre comunidades quilombolas despertam o interesse no sentido de 

também contribuir para o trabalho de localização, catalogação, registros e divulgação de 

dados, promovendo o fortalecimento da investigação, ao debate, às atividades, às iniciativas e 

socialização dos conhecimentos científicos sobre o negro, em condições de vida rural. Sobre 

tudo a existência desse fenômeno novos quilombos no país. 

Este trabalho apresenta um caráter bibliográfico e descritivo, na pesquisa descritiva 

observamos a história e as tradições da comunidade Tinga, e desenvolvida com base em 

livros, entrevistas e relatos de pessoas da comunidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presença de comunidades negra rurais levou as ciências sociais a compreendê-las não 

apenas pelo seu percurso, mas pela cultura e seu cotidiano em si. Apresentam novos enfoques 

a estas comunidades, assim deixando de ser prioritária a sua ligação com o passado escravista. 

Os bens culturais, antes investigados apenas os materiais, atualmente incorpora-se os 

imateriais, apresentam-se para o pesquisador como elemento primordial na caracterização 

dessa relação social de um grupo, a identificação cultural. 

A trajetória aqui traçada, tendo a comunidade Tinga como conduta das ações discutidas nesse 

artigo é pautada nas pesquisas em livros, entrevistas e relatos de pessoas da comunidade.  

Que de algum modo sirva com reflexão e construção de uma perspectiva de melhor 

reconhecimento na luta pelos seus direitos. Nesse sentido, entende-se como sendo válida a 

atual posição assumida pela comunidade Tinga. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando-se o processo histórico de configuração da comunidade Quilombola Tinga e a 

realidade vivida, hoje, é possível afirmar que a história dessa parcela da população tem sido 

construída por meio de várias e distintas estratégias de luta, a saber: contra o racismo, pela 

terra e território, pela vida, pelo respeito à diversidade sociocultural, pela garantia do direito à 

cidadania, pelo desenvolvimento de políticas públicas que reconheçam, reparem e garantam o 

direito das comunidades quilombolas à saúde, à moradia, ao trabalho e à educação.  

Esse histórico de lutas tem o movimento quilombola e o movimento negro como os principais 

protagonistas políticos que organizam as demandas das diversas comunidades quilombolas de 

todo o país e as colocam na cena pública e política, transformando-as em questões sociais. 

São esses movimentos sociais que denunciam que a situação de desigualdade e preconceito 

vivida pelos quilombolas está intrinsecamente ligada ao racismo. Portanto, a garantia dos 

direitos aos povos quilombolas faz parte da luta antirracista. 

Sendo assim é necessário que a comunidade Tinga, continue avançando para conquistar suas 

necessidades, que possa por meio da valorização da história e da cultura se tornar, cada vez 

mais, forte para enfrentar as dificuldades vindouras. O momento é de focar na valorização 

cultural para as crianças, para que elas cresçam possuam orgulho de ser quilombola e possam, 

assim, levar adiante a tradição do Quilombo Tinga de viver durante anos compartilhando do 

mesmo território, conflitos e histórias. A história da comunidade Tinga é parte da história do 

Brasil. 
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GT 11: Educação e Agroecologia 

 

A agroecologia é uma ciência integradora de distintas disciplinas. Expressa um campo de 

conhecimento que oferece um conjunto de princípios e metodologias, em uma abordagem 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Ela tem a potencialidade para constituir 

a base de um novo paradigma de desenvolvimento rural sustentável. O GT tem como objetivo 

socializar as diferentes experiências educacionais e conhecimento das comunidades 

urbanas, rurais, assentamentos, aldeias, quilombos a partir de uma perspectiva dialógica que 

reconheça e valorize os saberes e os conhecimentos produzidos e socializados milenarmente 

pelas populações tradicionais. 
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ANÁLISE DO USO DO RÁDIO COMO INSTRUMENTO PARA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO COM ENFOQUE NA SEGURANÇA DO TRABALHADOR RURAL 

 

Jardel Alexandre Lopes
285
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RESUMO  

O rádio é um meio de comunicação que pode e deve ser usado como ferramenta educativa e 

ao mesmo tempo de extensão. Esse canal de informação pode diminuir os acidentes de 

trabalho no meio rural que ocorre devido a fatores tais como; a falta de equipamentos de 

proteção individual e coletiva, negligência, atos inseguros, falta de conhecimento por parte 

dos trabalhadores e condições inseguras que reinam no campo. Com isso o presente trabalho 

objetiva analisar, o uso do rádio como instrumento para a educação do campo visando a área 

de segurança do trabalhador rural. Para isso, no período de um ano, analisou - se duas grades 

de programação de diferentes emissoras de rádio, uma com alcance nacional (Rádio Nacional 

da Amazônia AM 11.780 KHz e 6.180 KHz Brasília-DF) e outra local (Rádio Nova 

Xavantina AM 710 MHz, Nova Xavantina-MT) visando identificar nas suas respectivas 

programações temas que remetem a educação no campo, e dando um enfoque aos temas 

relacionados a segurança do trabalhador rural. O procedimento adotado para a coleta de dados 

foi a pesquisa bibliográfica e documental. Na Rádio de Nova Xavantina, durante o período 

estudado, foram realizados seis programas que abordaram a temática segurança do 

trabalhador rural, representando 12% do total dos programas que foram ao ar. Já na Rádio 

Nacional de Brasília, no programa analisado o assunto segurança do trabalhador rural foi 

abordado em quatro programas, inteirando 3% do total de assuntos abordados em 152 

programas. - Conclui-se que o uso do rádio como instrumento de educação para o homem do 

campo visando a segurança no trabalho rural ainda é pouco explorado nos dois programas das 

emissoras estudadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação do campo como propõe Vendramini (2007), não surge de uma idéia  

governamental, mas sim da luta social e da mobilização dos trabalhadores rurais e 

camponeses. É resultado da organização coletiva desses trabalhadores do campo já cansados 

do descaso da sociedade, do desemprego, da situação precária de trabalho e da ausência de 

condições para sobrevivência e permanência no campo. 

Em reconhecimento dos movimentos, das lutas e organizações sociais desses trabalhadores 

rurais e comunidades camponesas, a educação do campo passou a ter grande participação nos 

últimos anos como assunto político nas instâncias municipais, estaduais e federais do Brasil 

(SOUZA, 2008). A educação, na visão de Fernandes (2005), é uma política social de caráter 

econômico porque promove o desenvolvimento. Portanto, para uma evolução do território 

camponês é de extrema necessidade uma política educacional que se atente a diversidade e 

amplitude da população camponesa e coloque-a como protagonista propositiva de políticas e 

não como meros usuários. 

De acordo com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD 

(2007), a concepção de Educação do Campo, em substituição à Educação Rural, entende 

campo e cidade enquanto duas partes de uma força maior que é a sociedade, e essas partes são 

interdependentes e não podem ser tratadas de forma desigual (BRASIL - Cadernos SECAD 

02, 2007. Pg. 13). Concordando com Sousa (2008), quando critica a idéia de que o campo e a 

educação do trabalhador rural ou camponês são sinônimos de algo arcaico e atrasado, e 

certifica que a educação do campo valoriza o conhecimento e a técnica social dos 

camponeses, bem como valoriza o local onde ele reside, trabalha, sociabiliza, se diverte e o 

meio rural como um modelo de desenvolvimento sustentável. 

Das muitas idéias de pedagogia para educar o homem do campo destacam as de Paulo Freire, 

expressas na sua Pedagogia do Oprimido, em que o autor propõe a ―conscientização‖ como 

processo de educação e libertação das pessoas de baixa renda, a fim de que estas melhorem a 

sua condição geral tomando para si os seus próprios destinos. Essa conscientização resulta de 

uma movimentação da comunicação dentro de um grupo de educação ativa, nesse processo as 

pessoas são estimuladas por um locutor e/ou facilitador que as incita em avaliar a sua 

realidade de exploração, aprendendo por meio desse processo e pela interação entre todos os 
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outros – num contraste gritante com o modelo nas quais pessoas passivas recebem 

informações de um instrutor ou técnico, supostamente donos de um conhecimento superior 

(FREIRE, 1970). 

Freire (1970) faz sua crítica à extensão rural clássica que tinha uma suposta intenção 

educativa, mas que colocava ao extensionista uma tarefa fundamental de ―persuadir as 

populações rurais a aceitar a propaganda imposta por ele‖ (p. 13), e nem os camponeses nem 

ninguém são obrigados a aceitar uma propaganda imposta ou se submeter a força, quando se 

tem a opção de liberdade. O autor não concorda com a forma que a extensão tratava os 

camponeses ―objetos de uma persuasão que os fará ainda mais objetos da propaganda‖ (p. 

14), a perspectiva de Paulo Freire quanto à educação do homem do campo, é o agrônomo 

como educador ensinando e aprendendo com as populações rurais, isto é, atuando como 

especialista, entendendo a realidade imediata dos camponeses e trocando saberes com eles. 

Como educador recusa a ―domesticação dos homens‖, sua tarefa muda de conceito e passa de 

extensão para comunicação (FREIRE, 1983, p. 12-14). 

Essa comunicação passou a ter ampla importância para a educação no campo e dentro da 

extensão rural, sendo dividida em educação formal e informal. Dentre as variadas formas de 

educação informal destacam-se os meios de comunicação em massa, o uso desses 

instrumentos iniciaram muito mais pelas ações de ONG‘s e cooperativas agrìcolas do que 

pelos organismos oficiais de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, que encontravam 

dificuldades em promover mudanças no próprio modelo de intervenção (MAGALHÃES, 

2009). Aqui entra a ferramenta de estudo dessa pesquisa, o rádio como um modelo de 

comunicação de Shannon e Weaver e também um dos meios de comunicação em massa 

(PIMENTEL, 1999). 

No século XX o surgimento de novas tecnologias, que permitiram a criação de diversificados 

instrumentos e meios de comunicação, não reduziram a oportunidade de sobrevivência do 

rádio. Mas o fortaleceu deixando de ser um aparelho de um único cômodo das casas, para 

fazer parte de todos os lugares de trânsito e permanência do Homem, além de se adaptar em 

modalidades de comunicação mais modernas. Sendo veículo de transmissão de informação, 

no estímulo à construção de significados, o rádio se torna agente de educação (PEREIRA e 

ESCOBAR, 2010). 
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Dados apresentados em 2004 apontam que 82,9% dos domicílios rurais brasileiros tem no 

mínimo um aparelho de rádio, segundo pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese); 

―O Relatório de Estatísticas do Meio Rural revela, ainda, que o índice de 

analfabetismo no campo, na faixa entre 25 e 29 anos, chega a 18%. A 

situação piora gravemente na faixa acima dos 60 anos: 54% não sabem ler. 

Isso reafirma a importância do rádio como veículo de educação no interior 

do Brasil. Em um país em que 65,4% da população rural tem quatro anos ou 

menos de estudos, o rádio tem uma tarefa e tanto pela frente‖ (MUNIZ, 

2008, p. 51). 

 

Uma das maiores justificativas para implementar o rádio como ferramenta no processo 

ensino-aprendizagem está fundamentada no MEC (1998, p. 174): ―é o fato deste instrumento 

―rádio‖ mobilizar o processo de percepção sonora e imaginativo visual dos alunos, 

ingredientes fortes para fazer o ouvinte o construtor individualizado de imagens a partir da 

realidade de cada um‖ (BRASIL, 1998). 

Dentre os vários temas abordados na educação do campo via comunicação radiofônica 

destacamos um tema já citado por Vendramini (2007), ―a situação precária de trabalho‖ fator 

ligado a segurança do trabalhador rural. Segundo Neves et al. (2007), a segurança dos 

trabalhadores rurais é um problema sério. Devido a vários fatores tais como, a falta de 

equipamentos de proteção individual e coletiva, negligência, atos inseguros, falta de 

conhecimento por parte dos trabalhadores e condições inseguras que reinam no campo. 

Nesse contexto, o presente trabalho pretende analisar, o rádio como instrumento para a 

educação no campo visando a segurança do trabalhador rural. Assim, foi feito inicialmente 

uma revisão bibliográfica elencando os elementos e características que qualificam o rádio 

como ferramenta para educação do campo e posteriormente, a importância da temática 

segurança do trabalhador rural estar inserida nos assuntos dos programas de rádio que diz 

respeito ao homem do campo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A educação do homem do campo 

Para adentrarmos o assunto de educação do homem do campo é preciso entender que ―a 

educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um 
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encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados‖ (FREIRE, 

1983, p; 46). Portanto a educação para o homem do campo é feita através do diálogo e da 

comunicação entre um educador/facilitador e o educando. 

A educação em si é uma política social de caráter econômico porque promove o 

desenvolvimento. Por isso se torna indispensável para o crescimento do país. De acordo com 

Fernandes (2005), para uma evolução do território camponês é de extrema necessidade uma 

política educacional que se atente a diversidade e amplitude da população camponesa e 

coloque-a como protagonista propositiva de políticas e não como meros usuários. 

Segundo Pinheiro (2011), a educação do campo se caracteriza como um território de 

precariedade por descasos, especialmente pela ausência de políticas públicas para as 

populações que lá residem. Essa situação tem repercutido nesta realidade social, na ausência 

de estradas em boas condições para escoamento da produção; na falta de atendimento 

adequado à saúde; na falta de assistência técnica; no não acesso à educação superior de 

qualidade, entre outros. 

A educação do campo e no campo que propõem os órgãos públicos encarregados é 

direcionada as escolas rurais e as crianças que são os filhos dos camponeses e trabalhadores 

rurais, e não mais do que isso, se pensarmos na educação dos camponeses e da população do 

campo em geral, não só a educação tecnocrata urbana que infelizmente é feita hoje nas 

escolas ditas rurais, mas a educação que busca a construção da cidadania e de um olhar mais 

crítico frente à realidade, de fato há muito a se fazer (GOHN, 2003), 

Para Sousa (2008), a grande preocupação da educação do homem do campo caracteriza-se 

pela ausência e experiência. É a ausência de profissionais que querem ―educar na prática da 

liberdade‖, Ausência de professor com formação consistente para o trabalho nas escolas 

localizadas nos assentamentos; ausência de técnico-agrícola e engenheiros agrônomos que 

façam mais do que extensão rural, que se tornem educadores. Ausência e experiência 

desencadeiam uma prática afirmativa da educação do meio rural, reafirmada nos encontros 

estaduais, nacionais e conferências sobre educação do campo. 

Voltando a Freire que expressa em seu livro extensão ou comunicação a sua preocupação 

quanto à educação do homem do campo, ―é o agrônomo como educador ensinando e 

aprendendo com as populações rurais, isto é, atuando como especialista, entendendo a 

realidade imediata dos camponeses e trocando saberes com eles‖ (FREIRE, 1983, p. 12-14). 

Na perspectiva de Paulo Freire (1985), o agente de extensão passa a ser um facilitador, 
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aquele que ajuda, que participa com o agricultor familiar ou qualquer outro público que 

atenda, utilizando a comunicação como ferramenta para facilitar e empoderar a capacidade 

crítica e a busca de soluções para as dificuldades que são enfrentadas por esses agricultores. 

É preciso entender que o campo desenvolve-se num amplo e diversificado espaço e abrange 

um conjunto de atividades, entre elas, a agricultura, a pecuária, a pesca e o extrativismo. O 

maior objetivo do profissional que é o sujeito educador é de valorizar epistemologicamente a 

educação experiencial, ou seja, a aprendizagem que o individuo teve na sua relação com 

outros sujeitos sociais que constituem seu espaço ao longo da vida, também do seu trabalho, 

na sua forma própria de organização, nos seus aspectos inovadores e na sua capacidade de 

mudança (VENDRAMINI, 2007). 

Inclusive na nova Política de assistência técnica e extensão rural (Pnater) o governo federal dá 

indícios de uma retomada de sua responsabilidade quanto à prestação dos serviços de Ater, 

agora sobre novas bases. Quando se atenta para o desenvolvimento sustentável do campo 

instrui os agentes de extensão a fazer, ―o uso de metodologias participativas, devendo seus 

agentes desempenhar um papel educativo, atuando como animadores e facilitadores de 

processos de desenvolvimento rural sustentável‖ (MDA, 2004, p. 6). E deixa explìcito a 

necessidade de profissionais que apelem para o diálogo que é comunicação e respeitem o 

conhecimento dos sujeitos do campo, realizando uma assistência rural totalmente diferente do 

modelo difusionista que antes vigorava (CAPORAL, 2005). 

 

2.2 Rádio: Uma ferramenta Comunicativa 

Como vimos anteriormente a comunicação, compreendida como troca de conhecimentos, 

possui uma dimensão educativa que deve ser levada em conta já que a educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de 

sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados (FREIRE, 1983, p.49). 

A comunicação exerce um papel fundamental na transformação do comportamento é 

entendida como um veículo que influi decisivamente na formação intelectual das pessoas, da 

mesma forma que propicia a condição para difusão de informações técnicas e sócioculturais 

(BORDENAVE, 1997).  

Na visão de Monteiro (2010), o rádio é considerado o grande veículo de comunicação de 

massa. É um transmissor democrático que atinge pessoas das mais diferentes classes sociais, 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 908 

níveis intelectuais, religiões e outras diferenças sociais, tornando o acesso à informação mais 

fácil. Portanto, diante da infinidade de informações com que nos deparamos no dia-a-dia 

através de linguagens verbais e visuais, não é de fato plausível continuar mantendo uma 

educação totalmente voltada para a literatura denominada livresca, ou seja, uma educação que 

prioriza apenas a literatura dos livros didáticos como único recurso de ensino, deixando de 

explorar o vasto leque de instrumentos dispostos a partir dos meios de comunicação de massa.  

Por conta disso, o rádio constitui-se em um dos mais importantes veículos de comunicação, 

mas também por sua capacidade de atingir um número significativo de ouvintes num curto 

espaço de tempo. O rádio é um meio de comunicação que pode e deve ser usado como 

ferramenta de extensão. Mas tem as suas limitações e potencialidades. É limitado porque não 

substituem os outros métodos de extensão como as visitas, seminários, unidades 

demonstrativas, demonstração de métodos, etc (RIBEIRO, 2007). Nenhum outro meio 

transmitiu tanta informação como o rádio, devido, basicamente, à agilidade na produção dos 

programas e à facilidade na recepção. 

O poder do rádio quanto um ―transmissor‖ de informações é indiscutível, mas deve-se tomar 

cuidado ao levar essa informação para que a mesma venha ao encontro com as necessidades 

dessa população a qual o acompanha desempenhando um papel de comunicador e não apenas 

de transmissor. Este é um processo que parte do conhecimento local, respeitando e 

incorporando o saber popular e buscando integrá-lo com o conhecimento científico, para dar 

lugar à construção e expansão de novos saberes socioambientais, alimentando assim, 

permanentemente, o processo de transição agroecológica (MUNIZ, 2008). 

A importância de uma ferramenta comunicativa capaz de levar as informações da pesquisa 

aos seus ouvidores é enfatizada quando se pensa que, especificamente no meio rural, o elo 

entre a ciência como pesquisa e o campo como prática real, se mostra fragilizado pela 

extinção da principal empresa responsável pela transferência de tecnologias, a Embrater 

(Empresa Brasileira de Assistência e Extensão Rural), e das dificuldades pelas quais passam 

as outras empresas que se encarregam dessa difícil atividade (PEREIRA e ESCOBAR, 2010). 

2.3 Segurança do trabalhador rural 

Quando se fala de segurança do trabalho já incitamos a vislumbrar o acidente de trabalho, 

pois as medidas de segurança buscam exatamente evitá-los. De acordo com o Ministério do 

Trabalho e Previdência Social (2006), embora os acidentes de trabalho no campo sejam 
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determinados por uma multiplicidade de fatores, é sabido que no Brasil coexistem formas 

modernas e arcaicas de produção, as quais possuem fatores de risco muitas vezes 

diferenciados, mas igualmente elevados. Em muitos casos, as atividades que utilizam 

processos arcaicos de produção estão entre aquelas com elevados percentuais de 

―informalidade‖ nas relações de trabalho e, consequentemente, de omissão de registros de 

acidentes (BRASIL, 2006). 

Desse modo principalmente no meio rural temos deficiências dos dados a respeito dos 

acidentes ocorridos durante o trabalho, simplesmente porque muitos acidentes não são 

relatados a previdência, ou seja, sem a CAT que é Comunicação de Acidente de Trabalho. 

Segundo informe da previdência social (2006), o setor agrícola, por sua vez, muito embora 

possua participação relativamente pequena no total de notificações (8,1% do total), possui 

participação ainda menor na população segurada empregada total, cerca de 5,9%. 

Consequentemente, o setor aparece sub-representado no total de notificações. 

Os trabalhadores como empregados e contribuintes da Previdência Social nesta condição, 

normalmente atuam na agricultura de alta produtividade, em geral mecanizada e com usos 

intensivo de defensivos agrícolas, e tendem a estar expostos aos tipos clássicos de riscos 

laborais, muitas vezes sem a qualificação adequada para tanto (BRASIL, 2006). 

Por parte disso o trabalho agrícola já é considerado uma das mais perigosas ocupações na 

atualidade (OIT, 2005). O estado de Mato Grosso lidera a lista dos Estados com maior 

número de morte por acidentes de trabalho no Brasil. Segundo dados da Previdência Social, 

entre o ano de 2010 e 2011, foram registrados 130 casos, sendo 23% a mais se comparado 

com anos anteriores. Dentre os vários riscos ocupacionais, como já foi posto anteriormente 

destacam-se os agrotóxicos que são relacionados a intoxicações agudas, doenças crônicas, 

problemas reprodutivos e danos ambientais (ROCHA, 2002). Só no ano de 2011 o ministério 

da saúde registrou 8 mil casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil (BRASIL, 2011). 

Em decorrência disto foram elaboradas diversas políticas para prevenção de acidentes no 

meio rural. A construção do Plano Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho (PNSST) 

elaborou então uma norma regulamentadora NR-31 especificamente para empresas com 

atividade agrícola, pecuária, na silvicultura, na exploração florestal e aquícola. Em nível 

interno da empresa foi criado a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho que busca incorporar funcionários da própria empresa para ―fiscalizar‖ as condições 

de trabalho e intervirem quando houver riscos de acidentes (BRASIL, 2006). 
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Todavia essas políticas abrangem somente as empresas e grandes cadeias de produção 

agropecuária quando voltamos a atenção para o pequeno produtor rural que não possui uma 

empresa ou agroindústria, a agricultura familiar em si, vemos que estes ainda se encontram no 

descaso das políticas públicas que dizem respeito a segurança do trabalho, e muitas vezes sem 

acesso a informação. Apesar da existência de norma específica para o trabalho rural 

assalariado (Norma Regulamentadora do Trabalho Rural- NR- 31), registre-se que a mesma 

não contempla a relação de trabalho existente no âmbito familiar, desconhecendo-se a 

incidência e a prevalência da ocorrência de acidentes e doenças do trabalho, bem como, dos 

procedimentos que visem à melhoria das condições e dos ambientes de trabalho, na 

agricultura familiar (BRASIL, 2006). 

A segurança do trabalhador rural é um tema de extrema importância para agricultura e a 

sociedade em geral, visto que a quantidade de acidentes ocorridos com os trabalhadores do 

meio rural é alarmante e vem sendo bastante discutida pelos órgãos públicos responsáveis. 

Vários estudiosos e autores apontam a falta de informação e conhecimento como sendo as 

principais causas desses muitos acidentes no meio rural, e uma forma de alcançar os 

trabalhadores desse meio é a informação através do rádio como ferramenta para a educação 

do campo, uma educação que deve ser diferenciada para atender as necessidades do mundo 

rural (TEIXEIRA & FREITAS, 2003). 

Muitos trabalhos de pesquisa que já analisaram a história da educação do campo viram o rádio 

como ferramenta para educação do campo, no campo e para o campo, o presente trabalho vem 

com uma proposta de avaliar como é apresentada a educação do campo nos programas de 

rádio voltados para a população rural e ainda como esse assunto é tratado. 

 

3. METODOLOGIA  

A pesquisa se fundamentou em analisar as grades de programação de duas emissoras de rádio, 

uma com alcance nacional (Rádio Nacional da Amazônia AM 11.780 KHz e 6.180 KHz 

Brasília-DF) e outra regional (Rádio Nova Xavantina AM 710 MHz, Nova Xavantina-MT). 

A emissora de rádio Nacional da Amazônia (AM frequência 11.780 KHz e 6.180KHz), 

Inaugurada em 1º de setembro de 1977,  transmite em ondas curtas para a região amazônica, 

com cobertura de mais da metade do território nacional. Atinge, potencialmente, 60 milhões 

de habitantes, com um sinal que chega em toda a região norte, além de Maranhão, Piauí, 

Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e outros estados (EBC - Empresa Brasil de 

Telecomunicações, 2012). Abrangência que atinge grande quantidade de ouvintes ribeirinhos, 
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camponeses, indígenas e agricultores familiares. A rádio tem em sua programação o programa 

Nossa Terra que é direcionado mais especificamente ao meio rural, programa este que vai ao 

ar de segunda a sexta nos horários 17:00 as 18h45min, portanto, é um programa diário de 

duração de 1h e 45 min. Não foi tabulado na pesquisa os programas reprises que totalizaram 

50 programas. 

Na rádio RNX do município de Nova Xavantina-MT caracterizada nessa pesquisa como rádio 

AM de alcance regional, foi analisado o programa Terra e Campo que vai ao ar todos os 

domingos das 10:00h as 11:30h, portanto é um programa semanal com duração de 1h 30min, 

a programação é principalmente para o meio rural, o enfoque da pesquisa dentro da 

programação do Terra e Campo será no seu 2º bloco, onde são tratadas diversos temas 

voltados para o agricultor familiar na forma de reportagens especiais. 

A coleta de dados foi realizada a partir do acompanhamento no período de um ano, de maio 

de 2011 a maio de 2012, dos programas votados para o meio rural, sendo feito uma análise do 

conteúdo abordado pelos programas visando sempre identificar quais desses conteúdos estão 

relacionados a educação no campo e, em específico, à segurança do trabalhador rural.  

A pesquisa foi de natureza exploratória, visto que há pouco conhecimento próprio sobre a 

temática estudada, e por meio do estudo exploratório. Segundo Raupp e Beuren (2003), neste 

tipo de pesquisa, busca-se um conhecimento mais profundo sobre o assunto de modo que o 

torne mais visível, contribuindo para o esclarecimento de questões superficialmente abordadas 

sobre determinado tema. 

O procedimento adotado para a coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica e documental. 

Segundo Gil (1999), a pesquisa bibliográfica é proveniente de materiais já elaborados, a 

exemplo livros e artigos científicos, tendo como principal vantagem a grande quantidade de 

informações e fenômenos do que aquela que o autor poderia conseguir pesquisando 

diretamente. Por sua vez a pesquisa documental, semelhante a pesquisa bibliográfica, 

diferindo apenas pelo fato de que os materiais utilizados para revisão documental não 

receberam ainda tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, filmes, gravações, 

diários, fotografias, etc. 

Na abordagem do problema foi utilizada a pesquisa qualitativa que a princípio difere do 

método quantitativo por não utilizar instrumentos de estatística para quantificar os resultados 

obtidos na pesquisa, o uso do método quantitativo ou qualitativo dependerá da forma que se 

pretende analisar o problema, lembrando que a abordagem qualitativa é de caráter 
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investigativo, sendo a forma mais adequada de se estudar e entender um fenômeno social 

(RICHARDSON, 1999). 

Os dados obtidos foram analisados e agrupados de acordo com a temática abordada no 

programa, nos seguintes grupos; crédito e agronegócio, agroecologia, segurança do 

trabalhador rural e outros. Sendo apresentados em tabelas de acordo com a quantidade de 

programas que cada tema foi abordado em cada mês de análise. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como podemos observar na tabela 1, durante o período estudado foram realizados seis 

programas que abordaram a temática segurança do trabalhador rural no programa Terra e 

Campo, da emissora RNX, representando 12% (figura 1) do total dos programas que foram ao 

ar. Todavia, pode - se notar que houve uma concentração dos programas em três meses (maio, 

junho e julho). Isso foi devido a uma série especial realizada neste período que tratou 

especificamente da temática estudada, após o término da série, não teve mais programas 

relacionados ao tema. 

Tabela 01. Número de programas dispostos de acordo com os temas abordados em relação aos 

meses de análise. Dados do programa terra e campo da rádio RNX. 
MESES Crédito e 

Agronegócio 

Agroecologia Segurança do 

Trabalhador Rural 

Outros 

MAIO/2011  2 1 1 

JUNHO/2011   3  

JULHO/2011  2 2  

AGOSTO/2011 3 1   

SETEMBRO/2011 4    

OUTUBRO/2011 1 1  2 

NOVEMBRO/2011 1   3 

DEZEMBRO/2011  2  1 

JANEIRO/2012  2  2 

FEVEREIRO/2012    4 

MARÇO/2012 3   1 

ABRIL/2012 1 3   

MAIO/2012  3  1 

TOTAL 13 16 6 15 

Fonte: dados da pesquisa 

Na análise do conteúdo dos programas que visaram a segurança do trabalhador rural, 

constatou-se que dentre os assuntos abordados estavam; importância da NR-31, ocorrência de 

acidente de trabalho pelo uso de agrotóxico, auxílios da previdência social, como evitar danos 

a saúde bem como onde procurar atendimento médico, esses assuntos foram abordados na 

forma de entrevistas com profissionais agrônomos, técnico do INSS (previdência social) e da 

área médica, debatendo e esclarecendo temas concernentes as suas áreas de atuação. Segundo 
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Teixeira e Freitas (2003) a identificação, a discussão e informação de um assunto pode 

contribuir para a prevenção do problema ou diminuir sua extensão, tomar conhecimento da 

questão acidentária relativa aos trabalhadores rurais, identificando-os como sujeitos e 

dimensionando seus principais riscos de saúde e de segurança, ajuda a enriquecer o debate 

dessa temática, como também colabora para orientar políticas de prevenção de acidentes e 

doenças do trabalho em área rural. 

 

Figura 1- exibe a porcentagem dos assuntos abordados no programa terra e campo da Rádio Nova 

Xavantina. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Na tabela 2 podemos visualizar que no programa Nossa Terra o assunto segurança do 

trabalhador rural foi abordado em quatro programas, inteirando 3% (Figura 2) do total de 

assuntos abordados em 152 programas. Uma possível explicação pelo número reduzido de 

programas é que este assunto embora sempre fora muito importante, só agora surgiu uma 

preocupação e exploração mais afunda sobre o tema. Teixeira & Freitas (2003), adverte para 

que o debate sobre a temática da segurança do trabalho no meio rural aconteça principalmente 

nos dias atuais, pois este é um espaço onde se sucederam grandes transformações tecnológicas 

que modificaram a vida dos trabalhadores desse setor, e a informação é imprescindível para 

que se protejam do perigo. 
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Tabela 2. Expressa o número de programas dispostos de acordo com os temas abordados em relação ao tempo 

da pesquisa. Dados do programa Nossa Terra da Rádio Nacional da Amazônia. 
Meses Crédito E 

Agronegócio 

Tecnologia 

De 

Produção 

Agroecologia Segurança Do 

Trabalhador 

Rural 

Outros 

MAIO/2011 6 2 4  4 

JUNHO/2011 3 6 1 1 5 

JULHO/2011 1 2 1  1 

AGOSTO/2011 4 7 1  4 

SETEMBRO/2011 6 3  1 3 

OUTUBRO/2011 4 1   4 

NOVEMBRO/2011 4 5   5 

DEZEMBRO/2011 3 3 2 1 2 

JANEIRO/2012 3 5 3  2 

FEVEREIRO/2012 2 1   2 

MARÇO/2012 3 3 1  4 

ABRIL/2012 1  1 1 5 

MAIO/2012 4 3 3  5 

TOTAL  44 41 17 4 46 

Fonte: dados da pesquisa 

Werneck (2002) comenta sobre a abrangência do rádio e sua importância para levar 

informações a milhões de ouvintes que precisam de conhecimentos técnicos e científicos, no 

entanto a autora conclui que no Brasil, o rádio ainda não tem sido explorado em todo seu 

potencial como um meio de comunicação de divulgação de ciência e como ferramenta 

educativa. 

Figura 2- indica a porcentagem dos assuntos abordados no programa nossa terra da Rádio Nacional 

da Amazônia. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Dentre os temas abordados pelo programa Nossa Terra referente ao assunto de segurança do 

trabalhador rural estão: a capacitação do agricultor para visualizar o perigo do acidente no 

trabalho, cuidados com os raios solares; principal causa do envelhecimento precoce, debate da 

política nacional de saúde integrada das populações do campo e da floresta, a nova normativa 

do trabalho rural NR-31. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista os dados obtidos e a literatura consultada é possível concluir que o rádio é 

uma ferramenta comunicativa e educativa conveniente para levar informação ao meio rural e 

que o seu uso como instrumento de educação para o homem do campo ainda é pouco 

explorado em nível nacional e regional. 

O assunto segurança do trabalhador rural é de fato essencial nos dias atuais visto que a falta 

de informação quanto aos perigos que envolvem o trabalho no campo é uma das principais 

causas para ocorrência de acidentes nesse meio. E como foi exposto pela revisão documental 

deste trabalho, no rádio essa temática ainda pode ser muito mais debatida e discutida a fim de 

informar o homem do campo a se prevenir do acidente de trabalho bem como o que fazer 

quando o mesmo ocorrer. 

Pela importância do assunto para o meio rural brasileiro, a segurança do trabalhador rural 

ainda necessita ser mais difundida, estudada e tornar-se objeto prioritário da ação dos 

extensionistas das empresas públicas de ATER. No meio acadêmico podemos afirmar que são 

poucas as pesquisas sobre essa temática envolvendo principalmente a segurança de 

agricultores familiares, ribeirinhos, povos da floresta, enfim, dos diferentes atores sociais do 

campo. Abordar aspectos como a eficiência do rádio quanto ferramenta educativa para o meio 

rural, bem como, evidenciar como deveriam ser distribuídos, na perspectiva dos trabalhadores 

rurais, os assuntos a serem abordados e o seu próprio protagonismo podem se configurar 

como profícua agenda de pesquisa. 
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HORTA PEDAGÓGICA 
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RESUMO 

Esta comunicação tem o objetivo de apresentar o resultado referente ao projeto Horta 

Pedagógica na Escola Sabino Ferreira Maia no Distrito de Currupira, Município de Barra dos 

Bugres. A Horta Pedagógica no ambiente escolar favoreceu as pessoas porque a vida depende 

do ambiente e o ambiente de cada cidadão, criar na escola uma área verde produtiva pela qual 

o grupo se sinta responsável e mostrar para a comunidade escolar a importância de estar 

saboreando um alimento saudável e nutritivo. Os dados apresentados referem-se ao ano de 

2013 e 2014 em que o contato com a terra no preparo dos canteiros, o encanto com as 

sementes que brotam como mágica e a prática diária e cuidados. Portanto através desse 

trabalho percebe que é possível ofertar uma alimentação de melhor qualidade. 

 

Palavras-chave: Saúde. Ambiente. Horta. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes buscado cumprir o 

importante papel de desenvolver o comprometimento das crianças com o cuidado do ambiente 

escolar: cuidado do espaço externo e interno da sala ou da escola, cuidado das relações 

humanas que traduzem respeito e carinho consigo mesmo, com o outro e com o mundo. A 

reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de responsabilidades e atitudes de cada 

um de nós, gera processos educativos ricos, contextualizados, significativos para cada um dos 

grupos envolvidos. Neste contexto, o cultivo de hortas escolares pode ser um instrumento 

valioso. 

O projeto horta na escola visa promover mudanças de hábitos alimentares e despertar o gosto 

das crianças pelas verduras e legumes, conscientizar da importância de estar saboreando um 

alimento saudável e nutritivo. Criar na escola, uma área verde produtiva pela qual, todo o 

grupo se sinta responsável, além de complementar a merenda escolar é fundamental para a 

sustentação da vida em nosso planeta. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Segundo Paulo Freire ―ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua própria produção ou a sua construção‖. Nesse sentido cada um dos envolvidos deve 

realizar tarefas durante o trabalho na horta, criando estratégias para se ofertar merenda de 

qualidade e que todos gostam. 

 Para Camargo (1995) Cada dia novos elementos são descobertos e catalogados, novas 

evidências científicas dos antigos conhecimentos populares chegam até nós. Nada, 

absolutamente nada, pode garantir sua saúde, proteger suas células e aumentar o tempo de sua 

vida como o uso regular de plantas: folhas sementes raízes e frutos, inimigos poderosos da 

saúde, da beleza e do tempo de sua vida, segundo após segundo caminham pelo sangue 

procurando chances para dominar, radicais livres vírus bactérias câncer, colesterol, diabetes 

etc. As plantas com suas propriedades antioxidantes e outras substancias fitoterápicas 

fornecem uma poderosa força bioquímica capaz de combater todos esses inimigos. As 

hortaliças têm propriedades que auxiliam a livrar de toxinas atuando na eliminação dos sais 

biliares, do colesterol ruim, da uréia, ácido úrico, gases venosos vindos do desdobramento de 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 920 

proteína animal. Com seu fito químico incentivam o sistema imunológico na eliminação de 

vírus, bactéria e células desordenadas pré-cancerosas.     

Segundo Magalhães (2003), essa relação direta de consumo de alimentos impróprios também 

contribui para que o comportamento alimentar das crianças não seja voltado para produtos 

mais naturais e saudáveis, pois à ostensiva propaganda de produtos industrializados do tipo 

fast-food é criativa e induz a compra e ao consumo. O autor ainda afirma que utilizar a horta 

escolar como estratégia, visando estimular o consumo de feijões, hortaliças e frutas, torna 

possível adequar a dieta das crianças. Outro fator interessante é que as hortaliças cultivadas na 

horta escolar, quando presentes na alimentação escolar, faz  muito sucesso, ou seja, todos 

querem provar, pois é fruto do trabalho dos próprios alunos.  

A autora acredita que as oficinas culinárias para fazer saladas, sopas, sanduíches naturais e 

sucos mistos de vegetais e frutas, são estratégias muito eficazes para promover uma melhoria 

à aceitabilidade desses alimentos, os quais, embora muito nutritivos, costumam ser os 

campeões de rejeição (MAGALHÃES, 2003). Levar os alimentos para a sala de aula, 

tentando, de algum modo, transformá-los em elementos pedagógicos, faz com que as crianças 

participem das ações de educação alimentar desenvolvida e não fiquem como meros 

espectadores.  

É fundamental que se lance mão da educação ambiental na promoção de uma nova cultura 

alimentar nas escolas, fazendo-os conhecer a importância dos alimentos, da higienização 

desses alimentos, do valor nutritivo, sobretudo despertando gestores.  

O programa de implantação de hortas escolares e nas comunidades pode representar uma 

estratégia de organização comunitária, educação ambiental, desenvolvimento sustentável e 

promoção de hábitos saudáveis pelo consumo dos produtos cultivados. Nas escolas, as 

atividades envolvidas na horta permitem trabalhar os conteúdos de alimentação, nutrição e 

ecologia em diversas disciplinas (matemática, ciências, geografia, etc). A horta, além de 

contribuir para a merenda escolar, proporciona a aquisição de bons hábitos alimentares, 

estímulo ao consumo de hortaliças e frutas, bem como resgate de hábitos regionais e locais. 

(MAGALHÃES; GAZOLA, 2002). 

 

3. METODOLOGIA 
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Escolha do local, sol e água são prioridades na vida das plantas e, por isso, o lugar onde serão 

montados os canteiros tem de receber, no mínimo, cinco horas diárias de luz solar e ter por 

perto uma fonte de água limpa. O melhor tipo de solo para a agricultura é o areno-argiloso. 

Ele apresenta todas as propriedades necessárias para o desenvolvimento das plantas. É 

possível descobrir o tipo de solo por meio de experiências simples. Veja a seguir duas opções: 

1ª experiência: 

Cave um buraco de 15 a 20 centímetros de profundidade e coloque a terra retirada em um 

recipiente de vidro liso e transparente. Complete com água e agite bem. Deixe a mistura 

descansar até que a terra assente. A camada escura que se forma na superfície é composta de 

húmus. Logo abaixo, forma-se uma camada constituída de partículas finas, indicando a 

presença da argila. No fundo, depositam-se grãos mais grossos, de areia. Se dentro do vidro 

houver menos de 15 % de argila, o solo é considerado arenoso. De 20 a 40 % de argila, é 

areno-argiloso. E acima de 40 % de argila, o solo é argiloso. Se houver menos de 5 % de 

argila, conclui-se que naquela parte do solo existe apenas matéria orgânica. 

2ª experiência: 

Amasse um punhado de terra úmida com as mãos. Em seguida bata com força uma palma na 

outra. Se as mãos ficarem sujas, tingidas, cheias de terra nas linhas e nas marcas digitais, o 

solo pode ser considerado argiloso. Caso as mãos fiquem limpas e grãos de areia raspem as 

palmas, o solo é arenoso. Conforme o caso, incorpore terra argilosa, areia e esterco ao solo, 

até chegar à proporção de três medidas de terra argilosa, duas de esterco (de preferência, de 

gado e bem curtido) e uma de areia. 

Montagem dos canteiros: 

Para trabalhar com crianças e adolescentes, o ideal é que os canteiros tenham 2 metros de 

comprimento por 1 de largura e, no mínimo, 50 centímetros entre um canteiro e outro. A 

profundidade deve ser de 30 a 40 centímetros. Para segurar a terra nas laterais da horta, pode-

se utilizar tijolos ou bambu. 

Semeadura: 

Existem duas formas de semeadura, a direta e a feita em sementeira. Na direta, as hortaliças 

são semeadas nos canteiros e ficam ali até a época da colheita, como beterraba, cenoura, 

espinafre, rúcula, almeirão, salsa e coentro. A profundidade da linha de semeadura deve ser de 

dois centímetros para as sementes menores e de dois e meio para as maiores, como a beterraba 
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e o espinafre. A precisão na semeadura é muito importante, pois se as sementes ficarem muito 

fundas, não germinam e se ficarem no raso, podem ser levadas pela água. 

No caso das sementeiras, as hortaliças são semeadas primeiramente numa caixa e depois 

transplantadas para o canteiro. Isso é feito para que as mudas se desenvolvam com mais força. 

O procedimento é indicado para o plantio de alface, chicória, mostarda, couve, repolho e 

cebolinha. Para a alface, chicória e mostarda, o espaço entre as mudas deve ser de1 palmo. Já 

a couve e o repolho precisam de 3 palmos. No transplante, tome cuidado para não danificar a 

raiz. Faça-o sempre no final do dia, seguido de rega do canteiro. Tempo para transplante: 

• Alface e chicória: assim que apresentar de quatro a seis folhas; 

• Couve, repolho e cebolinha: 30 dias 

Época de colheita: 

• Rabanete: 35 dias; 

• Alface, chicória, almeirão e rúcula: 40 dias; 

• Espinafre: 60 dias; 

• Salsa: 70 dias; 

• Beterraba e cenoura: 90 dias. Rega: 

É um dos principais momentos do cultivo de uma horta. Sem a rega, é impossível o bom 

desenvolvimento de qualquer planta. Ela deve ser feita de manhã bem cedo. No caso de dias 

muito quentes, regue também no final da tarde. Em regiões de clima mais ameno, uma rega ao 

dia é suficiente. O solo do canteiro ou a terra da sementeira deve receber água de maneira 

uniforme, até que infiltre abaixo das sementes ou raízes, sempre tomando cuidado para não 

encharcar a terra. 

Colheita: 

É feita de duas maneiras: arranco e corte. Para alface, chicória, mostarda, beterraba, cenoura e 

rabanete, basta arrancar. Salsa, cebolinha e rúcula devem ser cortadas três dedos acima do 

solo, se a salsa e a cebolinha forem cortadas corretamente, poderão ser colhidas muitas vezes. 

Rúcula e almeirão, no entanto, podem ser colhidos, no máximo, sete vezes. 

O almeirão deve ser cortado rente ao solo. No caso do espinafre, deve-se cortar apenas os 

ramos maiores. Para a couve, retire as folhas maiores com cuidado para não danificar os 

brotos centrais. Tanto o espinafre quanto a couve podem ser colhidos diversas vezes. 

Controle de pragas e doenças: 
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Para evitar o aparecimento de pragas e doenças, alguns cuidados devem ser tomados. O ideal 

é não cultivar uma única hortaliça no canteiro, pois cada planta retira um tipo de nutriente do 

solo e atrai um diferente tipo de praga. 

Nas bordas dos canteiros, cultive salsa, cebolinha e coentro. Eles funcionam como repelentes 

para alguns bichinhos acostumados a atacar as hortaliças. Numa metade, cultive alface. Na 

outra, beterraba. Esse procedimento ajuda a equilibrar a retirada das vitaminas do solo e 

confunde os bichinhos que atacam as plantas pelo cheiro, cor e forma das folhas. 

O cultivo de ervas medicinais, como melissa, capim-cidreira, poejo, hortelã, menta e boldo ao 

redor da horta, também é muito eficaz para espantar algumas pragas. A erva-doce atrai para si 

o pulgão que costuma atacar a couve. Se houver poucas plantas de couve na horta, pode-se 

fazer a lavagem das folhas retirando todos os pulgões. Se não resolver, o ideal é aplicar a 

calda de fumo. 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Através deste estudo, ficou clara a importância de ter uma horta escolar no sentido de 

melhorar a alimentação. 

Além do aspecto citado, esses alimentos presentes no ambiente escolar passam a ter um novo 

significado para as crianças, pois elas passam a entender que, antes de chegar aos mercados, 

os alimentos passaram por todo o processo de ―crescimento‖ que elas puderam vivenciar.  

Desta forma, é importante ressaltar que, entre a alimentação adequada, sua aceitação e o 

entendimento de que esta é a melhor opção, há uma grande distância que certamente é 

diminuída quando a criança tem a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do próprio 

alimento.  

Os resultados e objetivos traçados foram positivos, pois trabalhar com crianças permite um 

aproveitamento grande, pois elas se entregam ao conhecimento e busca aprender sempre mais. 

A horta pode proporcionar uma boa rentabilidade, pois obteve-se pouca perda com ataque de 

praga onde aplicamos controle de pragas natural sem veneno utilizou-se o fumo, resultado 

bom. Dos colaboradores houve aprendizado e expectativa de continuidade do projeto. 

Levando em conta o uso das hortaliças para merenda, contribui para a escola que pode 

oferecer alimento de boa qualidade, sem agrotóxico, inserindo na alimentação escolar um 

habito mais saudável, com as hortaliças melhora o desempenho do aluno, e o custo beneficio 
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do projeto e inestimável, pois valoriza o meio ambiente e nos proporciona mais 

conhecimento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode ser observado nesse trabalho que o espaço da horta esta localizado sobre formações 

rochosas que impedem uma horta pedagógica adequadas, porem mesmo com as dificuldades 

encontradas, os mesmos se propuseram a confeccioná-las, sendo assim, puderam colher frutos 

satisfatórios deste trabalho, no decorrer do ano letivo, junto aos alunos promovendo ações 

importantes que geram conhecimentos que podem ser posto em prática pelo aluno em seu 

cotidiano enriquecendo o cardápio da merenda. 

Tendo em vista que a horta desenvolve um papel bastante importante, auxiliando a 

comunidade escolar no planejamento, execução e manutenção da mesma, levando até ela 

princípios de horticultura orgânica, compostagem, formas de produção dos alimentos, o solo 

como fonte de vida, relação campo-cidade, entre outros. 

A educação ambiental é marcada pela necessidade de definir sua identidade frente a outros 

campos da educação encontra no conceito de interdisciplinaridades, uma união áreas 

educativas para que se possa aprimorar o conceito e aplicação da educação ambiental, e o uso 

da educação no projeto horta pode promover novos hábitos alimentares levando ao seu 

consumo freqüente 

Com a proposta implantada na escola obtiveram-se ganhos positivos com resultados 

esperados alcançados, através de mudanças alimentares e consumo diário pelos alunos e de 

pais que relataram que passaram a consumir hortaliças devido às cobranças dos filhos. 
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RESUMO  

A grande demanda por produtos orgânicos e de qualidade, tem levado os produtores de 

olerícolas a evitar o uso de produtos químicos e utilizar técnicas agroecológicas em suas 

áreas. Mesmo sendo a mais rústica da família Solanaceae, a cultura da berinjela ainda pode 

sofrer com o ataque de algumas pragas que comprometem seriamente a qualidade dos frutos, 

porém são facilmente controlas pelos inimigos naturais presentes na área, estes mantem a 

população de indivíduos nocivos abaixo do Nível de Controle. O objetivo deste estudo foi 

determinar a ocorrência de inimigos naturais na cultura da berinjela em propriedade rural de 

agricultura familiar e mostrar ao produtor a importância dos mesmos no controle de pragas, 

reduzindo assim as aplicações de defensivos químicos. O estudo foi realizado no lote 54, 

Assentamento Vale do Sol I, Tangará da Serra, MT, a 240 km de Cuiabá. As amostragens 

foram realizadas semanalmente por um período de dois meses, utilizando 20 plantas de 

berinjelas escolhidas aleatoriamente na área, onde cada planta foi considerada como uma 

parcela. As plantas foram marcadas com fita colorida, e para determinar a população dos 

inimigos naturais encontrados na área foi utilizado o método de contagem direta, onde foram 

contabilizados os indivíduos observados em cada planta. Para o fungo entomopatogênico e a 

vespa parasitoide, foi quantificado o número de insetos infectados e parasitados, 

comprovando o ataque sobre as pragas por meio de métodos laboratoriais. Os inimigos 

naturais encontrados foram: joaninhas (Cycloneda sanguinia); bicho lixeiro (Chrysoperla sp); 

tesourinha (Dorus sp), vespa parasitóide (Aphelinus sp) e o fungo entomopatogênico. Todas 

as pragas encontradas estavam sendo naturalmente controladas por algum desses inimigos 

naturais, que aumentavam sua população quando não era realizado controle químico. 

 

Palavras chave: Agroecologia; controle de pragas; sustentabilidade; Solanum melongena L.. 
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INTRODUÇÃO 

 

A berinjela (Solanum melongena L.) pertencente à família Solanaceae é uma cultura 

considerada rústica entre as demais culturas dessa família por apresentar maior tolerância à 

doenças e ao ataque de pragas. O cultivo pode ser praticado em regiões de clima tropical e 

subtropical (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2007). As plantas de berinjela necessitam de 

temperatura mais elevadas e maior fotoperíodo, com ciclo variando entre 100 a 125 dias que 

pode variar conforme a época de plantio, o local e a cultivar plantada (CARVALHO et al., 

2004).  

No Brasil a área plantada abrange mais de 1.500 hectares, e vem crescendo pelo 

aumento da procura por produtos saudáveis e para o consumo in natura. O Estado de São 

Paulo apresenta uma área cultivada de aproximadamente 1.037 ha e produção de 47. 549 

toneladas (CHAGAS FILHO et al., 2005).  

Mesmo a cultura da berinjela sendo considerada rústica, ainda sofre com o ataque de algumas 

pragas, que podem prejudicar a produção e a qualidade dos frutos, podendo ser mais graves 

dependendo do tipo de praga envolvida no ataque. Essa tolerância que a cultura apresenta 

permite a diminuição de aplicações de agroquímicos, que muitas das vezes são realizadas de 

forma indiscriminadas, visto que táticas de controle alternativas, como os inimigos naturais, 

permite o controle natural e eficiente da maioria das pragas que causam danos à cultura 

(EMBRAPA HORTALIÇAS, 2007). 

Neste contexto, propõem-se a preservação dos inimigos naturais que já se encontram na área, 

tendo como prioridade a utilização de métodos que mantém o sistema em equilíbrio e que 

ofereçam segurança ao produtor e ao consumidor, além de ser menos agressivo ao meio 

ambiente, promovendo a sustentabilidade do agroecossistema e a utilização de forma racional 

dos recursos naturais (NASCIMENTO et al., 2011). 

A preocupação crescente dos consumidores com a alimentação saudável e com a preservação 

do meio ambiente tem incentivado a redução no uso de produtos químicos, fazendo com que 

os produtores utilizem práticas menos nocivas ao ambiente e a saúde humana, (EMBRAPA 

HORTALIÇAS, 2007; NASCIMENTO et al., 2011). Com o exposto, o presente estudo tem 

como objetivo determinar a ocorrência de inimigos naturais na cultura da berinjela em 

propriedade rural de agricultura familiar e mostrar ao produtor a importância dos mesmos no 

controle de pragas, reduzindo assim as aplicações de produtos químicos na área. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Dentre os vários setores econômicos, a agricultura esta diretamente ligada ao meio 

ambiente, onde qualquer ação ou pratica exercida por ela irá afetar de alguma forma algum 

recurso ambiental, por isso são impostas algumas restrições na realização de determinada 

pratica agrícola. Com base nesses impedimentos ou empecilhos estudos são realizados em 

diversos pontos buscando a obtenção de praticas que permitam a realização da agricultura em 

harmonia com a natureza, e principalmente minimizar os efeitos negativos gerados pelo 

monocultivo, e desta forma promover as diferentes formas de interações ecológicas entre os 

métodos produtivos e recursos naturais, visando à diminuição da utilização de insumos 

externos. A visão agroecológica entende o agroecossistema como uma unidade de estudo e 

produção, busca entender o funcionamento de cada fator envolvido e suas possíveis relações, 

para dessa forma poder interagir princípios ecológicos, agronômicos e socioeconômicos 

(GLIESSMAN, 2000). 

Os sistemas de produção agrícola que visa produzir empregando praticam que 

reduzem agressões ao meio ambiente são utilizadas com base na complexidade dos métodos 

produtivos adotados por famílias tradicionais camponesas, porem com uma base mais 

tecnificada e econômica (CARMO et al., 1988; CARMO & MAGALHÃES, 1999; DAROLT, 

1999). Com isso surge à utilização de varias praticas empregadas de forma integrada que 

visam a não utilização de insumos químicos nos campos de produção, podendo ser citada 

como de grande importância à prática de controle biológico associado a outras medidas de 

controle. 

Os inimigos naturais são de grande importância para a agricultura sustentável que tem 

crescido consideravelmente no mundo, podendo frequentemente substituir e reduzir a 

necessidade de utilização dos agrotóxicos, sendo um importante componente no manejo 

ecológico de pragas. A tendência do uso do controle biológico de pragas é aumentar 

consideravelmente no âmbito global, atendendo as demandas internacionais na utilização de 

praticas agrícolas menos agressivas ao meio ambiente (DIEHL et al., 2012). 

O controle biológico é um dos componentes fundamentais para o equilíbrio na 

natureza, onde todo ser vivo é controlado por algum inimigo natural denominado de 

predadores, parasitoides, entomopatógenos ou algum outro agente controlador populacional, 
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cuja essência esta baseada no mecanismo de densidade recíproca, isto é, com o aumento da 

densidade populacional da presa, os predadores tendo maior quantidade de alimento 

disponível apresenta aumento populacional. Desta forma os inimigos naturais causam um 

declínio na população das pragas, ação considerada uma arte por muitos cientistas 

(CARNEIRO & FERNANDES, 2010). 

Os inimigos naturais parasitoides muitas vezes são do tamanho do hospedeiro e 

exigem apenas de um individuo para completar o seu desenvolvimento. As ordens 

Hymenoptera e Diptera com apenas pequenas vespas e moscas respectivamente, contribuem 

com o maior numero de famílias com esse tipo de comportamento. Os adultos apresentam 

vida livre, são extremamente moveis e ao encontrar o hospedeiro depositam os ovos sobre os 

mesmos (MESQUITA et al., 2009). 

Os predadores são de vida livre durante o ciclo, em geral apresentam maior tamanho 

do que a presa e necessitam de mais de um individuo para completar seu desenvolvimento. Os 

inimigos naturais nessa categoria estão a ordem hemíptera e coleóptera. Os entomopatógenos 

são microrganismos que causam doenças nos insetos pragas, a exemplo dos fungos, vírus e 

bactérias (MESQUITA et al., 2009). 

Todavia trata-se de uma cadeia alimentar em que um individuo se alimenta de outro 

para garantir sua sobrevivência, reduzindo nesse caso a população da praga, agente nocivo 

indesejado na cultura. E através de vários estudos nos mostra o controle eficiente, 

economicamente viável, além de contribuir para a produção de alimentos livres de defensivos 

químicos. Assim por meio da ciência busca-se cada vez mais incentivar essa pratica de cultivo 

racional e sustentável (SILVA, et al., 2013). 

 

METODOLOGIA  

 

O experimento foi conduzido na Chácara Paraíso, localizada no assentamento Vale do 

Sol I, lote 54, a 13 km da cidade de Tangará da Serra - MT. A propriedade pertencente ao 

senhor Daniel Morando onde este trabalha com a família. Para o plantio da cultura da 

berinjela, o produtor utilizou a cultivar Suzuki, a produção das mudas foi realizada na 

propriedade utilizando bandejas de poliestireno de 128 células. Após 30 dias da semeadura 

quando as mudas apresentavam 3 a 4 folhas definitivas foi realizado o transplante das mesmas 

em uma área de 12 x 40 m.  
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A disposição das plantas na área foi em forma de fileira simples, com espaçamento de 

1,5 m entre linhas e 1 m entre plantas, como indicado para a cultura pela Embrapa Hortaliças 

(2007). A adubação foi realizada na cova com esterco bovino (15 litros) + fertilizante sintético 

NPK (20 g de ureia, 150 g de superfosfato simples e 40 g de cloreto de potássio), a adubação 

de cobertura foi realizada os 30 dias após o transplante das mudas. 

De acordo com indicações da Embrapa Hortaliças (2007), as amostragens foram 

semanais, realizadas aos sábados dos meses de abril e maio, sempre no período da manhã 

durante oito semanas, nos respectivos dias: 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 

25/05 do ano de 2013.  

Para que o método de amostragem fosse representativo da área total, foram escolhidas 

aleatoriamente para avaliação 20 plantas nas cinco linhas de berinjela. Neste estudo foi 

considerada cada planta como sendo uma parcela. O plano de amostragem utilizado para 

todos os inimigos naturais foi o convencional do tipo caminhamento em ―z‖ ou ―zig-zag‖, 

conforme descrito por Picanço (2010). 

Pelo fato dos inimigos naturais identificados na área possuírem hábitos semelhantes 

entre si e poder ser contabilizados por meio da observação direta de parcelas, o método de 

contagem direta foi escolhido para este levantamento, pois se trata de um método rápido, 

prático e menos oneroso, no qual o próprio produtor pode facilmente realizar em sua 

propriedade sem necessitar de auxilio de equipamentos especiais ou treinamentos rigorosos 

(BERT FILHO & CIOCIOLA, 2002). 

O método de contagem direta consiste em observar cada parcela e contabilizar os 

indivíduos, este método é amplamente utilizado para insetos de maior tamanho que não 

necessitam de materiais especiais para serem observados (GALLO et al, 2002). 

Para determinação do numero das pragas de tamanho reduzido foi utilizado uma lupa 

com aumento de 4X e área de 4 cm². Para realizar a contagem, foram escolhidas folhas de 

berinjela de forma aleatória na planta e realizado as observações na face abaxial das folhas, 

posteriormente elaborado a média da população de cada individuo observado na planta. O 

método de batida de ponteiro foi utilizado para realizar amostragem da mosca branca 

(Bemisia tabaci), foi utilizada uma bacia com agua + detergente neutro (quebrar a tensão 

superficial da agua retendo os insetos para realizar a contagem), como descrito por Gallo et al. 

(2002). 
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Foi observada cada planta individualmente e anotados o numero total de indivíduos, 

para posteriormente calcular a média para cada planta ou parcela e para toda a área, 

posteriormente realizou-se as comparações dos resultados.  

Para a vespa parasitóide e o fungo entomopatogênico realizou-se a coleta dos 

indivíduos que foram encontrados com sintomas de infecção ou parasitismo, respectivamente, 

e posteriormente foram levados ao laboratório para a confirmação dos resultados de 

observação. Os insetos coletados com sintoma foram acondicionados em potes plásticos 

contendo algodão úmido, com o objetivo de promover a continuação de desenvolvimento do 

fungo e/ou promover a eclosão dos ovos da vespa. Após sete dias de incubação foi realizada a 

contagem do numero de insetos parasitados e infectados pela vespa e pelo fungo, 

respectivamente.   

Durante o período de amostragem foi realizada a coleta dos inimigos naturais 

visualizados em cada parcela, em seguida foram individualizados em potes plásticos com 

identificação e levados aos laboratórios de entomologia e fitopatologia para sua respectiva 

identificação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a realização da pesquisa foram observados inimigos naturais atuando no 

controle das principais pragas que acometem danos aos frutos da cultura da berinjela, sendo 

observado a joaninha (Cycloneda sanguinia), a tesourinha (Dorus sp.), a vespa parasitoide 

(Aphelinus sp.) e a larva de bicho lixeiro (Chrysoperla sp.) e um fungo entomopatogênico 

como demonstrado nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1. Número médio por planta de inimigos naturais contabilizados nas amostragens semanais. 

 
Fonte: Dados obtidos por amostragens realizadas pelos próprios pesquisadores. 

 

Analisando a Figura 1, pode-se observar que todas as espécies de inimigos naturais 

tiveram comportamento populacional semelhante, apresentando um acentuado aumento de 

indivíduos no decorrer do ciclo produtivo da cultura. Esse crescimento populacional pode 

estar relacionado com a maior incidência de pragas observada no período de produção da 

berinjela, pelo fato de algumas delas causarem danos diretos no fruto, e a maior área foliar da 

planta.  

Nos dias 13 e 27 do mês de abril (fase inicial de formação dos frutos) devido às 

aplicações de inseticida não seletivo (nome comercial: Lannate BR, grupo químico: 

metilcarbamato de oxima) para o controle de pragas, a população dos inimigos naturais 

apresentou acentuado decréscimo no número de indivíduos (Figura 1 e 2). Pode-se observar 

claramente o efeito danoso do controle químico sobre o equilíbrio ecológico das populações 

dos insetos. O mesmo foi observado em pesquisa realizada por Gusmão et al. (2000), que 

testava a seletividade de inseticidas a predadores de pulgão, que constatou que o uso de 

produtos químicos não seletivos podem eliminar a população das pragas e também do 

inimigos naturais presentes na área.  

A ausência de aplicações de agroquímicos nas fases finais do ciclo produtivo da 

cultura contribuiu para o aumento da população de pragas, com isso aumentou o numero de 

inimigos naturais responsáveis por manter o equilíbrio ecológico entre as populações. O 

mesmo foi observado por CARNEIRO & FERNANDES (2010), onde afirmam que o 
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aumento da população das pragas promove o aumento da população dos inimigos naturais 

devido a maior volume de alimento disponível. 

O controle químico pode ser realizado desde que se utilizem produtos seletivos aos 

inimigos naturais, desta forma manter o equilíbrio entre as populações, favorecendo os insetos 

benéficos. Nakata (1995), afirma que o uso de produtos químicos não seletivos na cultura do 

tomate apresentou influencia na redução da população dos inimigos, e como contraste 

promoveu a ressurgência de pragas primarias da cultura e ate mesmo ao aparecimento de 

pragas de caráter secundário.  

A preocupação pela utilização de produtos químicos seletivos já vem sendo discutida 

há muitos anos, onde muitos pesquisadores relatavam o grande problema do uso de 

agroquímicos não seletivos. Fato este pode ser comprovado baseando-se em estudos 

realizados por Hollingworth (1938) e Pedigo (1989), que afirmam que a seletividade 

fisiológica dos insetos pode ser alcançada com a aplicação de produtos seletivos, de modo que 

as substâncias sejam mais tóxicas as pragas que aos indivíduos benéficos.  

Um grande número de pulgões mumificados foi observado nas plantas de berinjela, o 

que caracteriza a ação do controle realizado pela vespa Aphelinus sp., que ovoposita dentro do 

hospedeiro. O mesmo foi descrito por Suran  et al. (2003), que caracteriza essa vespa como 

agente biológico benéfico para a cultura do algodão. Na figura 2, pode-se observar a dinâmica 

da variação populacional da vespa parasitoide ao longo do período de amostragem. 

Observando a Figura 2, verifica-se que com o aumento da média de insetos parasitados 

pela vespa houve uma acentuada redução no número de plantas atacadas pelo pulgão, desta 

forma confirma a importância dessa vespa no controle natural do pulgão, praga que causa 

sérios danos a diversas culturas entre as hortaliças, nesta mesma figura pode-se observar que 

com a aplicação de produtos químicos o numero de insetos infectados diminui, isso se deve ao 

fato do menor numero de pulgões para a vespa parasitar, portanto ocorre um maior índice de 

mortalidade na sua população, visto que esse inseto não sobrevive muito tempo, por isso 

necessita de um hospedeiro para se reproduzir. O mesmo pode ser visualizado comparando o 

aumento do número de insetos infectados pelo fungo entomopatogênico (figura 2) com a 

redução da população da mosca branca e do percevejo de renda. Vale ressaltar que o controle 

natural realizado pelos inimigos naturais pode ser observado com maior clareza quando não à 

realização do controle químico. 
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Figura 2. Média por planta de insetos infectados por fungo entomopatogênico e vespa parasitoide.  

 

 
Fonte: Dados obtidos por amostragens realizadas pelos próprios pesquisadores. 

 

O bicho lixeiro e joaninha foram observados predando pulgão e cochonilha. Carvalho 

& Souza (2000), observou que além do pulgão e da cochonilha, o bicho lixeiro também pode 

predar ácaros, pequenas lagartas e artrópodes com tegumento facilmente perfurável. 

No período em que foi realizada aplicação química na área houve redução de plantas 

atacadas por pragas, porém a população dos inimigos naturais também foi reduzida, como 

consequência houve aumento populacional das pragas. No período em que não foi realizado 

controle químico (a partir do dia 04 de abril) a população dos insetos benéficos apresentou 

aumento e houve diminuição populacional das pragas, essa dinâmica comprova a importância 

da ação dos inimigos naturais no controle das pragas que conferem danos econômicos a 

cultura, sem haver necessidade da utilização de produtos químicos para o controle, 

promovendo assim a produção de alimentos mais saudáveis e livres de contaminação. 

Visto que a cultura apresentava-se na etapa reprodutiva, maior número de insetos 

pragas foi observado atacando a planta e os frutos, sendo as principais de maior interesse 

econômico a mosca branca (Bemisia tabaci), cochonilha (Pseudococcus sp.), percevejo de 

renda (Gargaphia torresi), pulgão (Myzus sp.) e lagarta falsa medideira (Pseudoplusia 

includens). Porém para todas essas pragas havia na área a ocorrência de inimigos naturais que 

controlavam sua população naturalmente. 
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Na Figura 3 representa a porcentagem de plantas atacadas pelos insetos observados 

durante o período de pesquisa e sua dinâmica populacional, especialmente quando realizado o 

controle químico. 

 

Figura 3. Porcentagem de plantas de berinjela atacadas por pragas contabilizadas em amostragens 

semanais. 

 
Fonte: Dados obtidos por amostragens realizadas pelos próprios pesquisadores. 

 

Analisando as Figuras 1, 2 e 3, pode-se verificar que a população dos inimigos 

naturais apresenta comportamento contrário à população dos insetos pragas, verificando que à 

medida que a população dos agentes benéficos aumenta, a população dos agentes nocivos 

decresce. Este fato comprova a ação biológica de controle exercida sobre a população dos 

insetos nocivos, pois com maior quantidade de alimento oferece condições aos predadores, 

que por sua vez tendem e chegar a um equilíbrio populacional. 

De acordo com ZAWADNEAK (2006), com a entomofauna diversificada de inimigos 

benéficos à cultura pode-se estimar que para cada espécie de inseto praga presente na área terá 

uma espécie natural de predador ou parasita, conferindo equilíbrio ecológico das populações 

nocivas. Fato esse pode ser comprovado neste estudo, podendo ser observado que todas as 

espécies de inimigos naturais encontrados nas plantas de berinjela se apresentavam agindo no 

controle de alguma espécie de insetos causadores de danos na produção. 

A joaninha (Coccinelídeos) pode ser considerada uma espécie de grande importância 

como predador da população da cochonilha, de acordo com os resultados expostos nas 
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Figuras 1 e 3, com o aumento da população de joaninha ocorre um grande decréscimo na 

porcentagem de plantas atacadas por cochonilha, devido ao predador natural levar a redução 

da população da praga. A pesquisadora Arzabe et al. (2007), realizou estudo sobre Inimigos 

naturais em horta agroecológica no município de Parnaíba e também verificou a importância 

dos Coccinelídeos no controle populacional da cochonilha. 

O controle biológico é uma técnica muito importante no sistema de produção agrícola, 

principalmente quanto se tratar de alimentos que serão consumidos de forma in natura, como 

é o caso da berinjela. Com isso, deve ser evitada a utilização de métodos de controle químico 

não seletivo, pois além de eliminar a praga também diminui a população dos insetos benéficos 

a cultura, além de causar contaminação do fruto. Sabe-se que somente o emprego isolado de 

algum método de controle não é eficiente, portanto recomenda-se o uso de um conjunto de 

técnicas de controle, como o cultural, alternativo, genético, químico (produtos seletivos) e/ou 

físico, de forma que favoreçam o controle biológico realizado pelos inimigos naturais 

presentes na área. Neste sentido, pesquisadores como Cross et al. (2001), enfatizam a 

importância do uso do método de controle biológico, elencando insetos como ácaros 

predadores (Phytoseiulus macropilis, Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus, 

Galendromus occidentalis), tripes (Scolothrips ssp.), joaninhas (Stethorus spp.) e percevejos 

predadores (Orius ssp), como sendo muito utilizados em programas de controle biológico 

realizados na Europa e nos Estados Unidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base no presente trabalho, conclui-se que a ação dos inimigos naturais no 

controle das principais pragas que causam danos a produção de berinjela é considerada 

eficiente, de forma que as populações entram em equilíbrio naturalmente, porém a associação 

de outras práticas de controle pode auxiliar na redução da população praga de forma que 

favoreça o inimigo natural, diminuindo custos para o produtor e aumentando a qualidade do 

seu produto. Contudo novos estudos devem ser realizados na área, com objetivo de adquirir e 

divulgar o conhecimento sobre a existência e o papel dos inimigos naturais aos produtores e 

desta forma poder produzir alimentos mais saudáveis como exigido pelos consumidores. 
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TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA: UMA ANÁLISE NA PROGRAMAÇÃO RURAL 

DA TV ABERTA BRASILEIRA 
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RESUMO  

Nos últimos anos um novo sistema de produção baseado em princípios ecológicos e sociais 

vem crescendo e ganhando espaço no meio rural brasileiro, porém ainda são cometidos 

diversos equívocos quanto a sua definição e conceito, este sistema é baseado na ciência da 

agroecologia, e a mesma é à base da nova Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PNATER). O presente trabalho teve por objetivo analisar a grade de 

programação da TV aberta brasileira com ênfase nos programas voltados a agropecuária de 

forma geral, sendo realizado o acompanhamento destes programas por um período de 16 

meses, observando todas as reportagens que foram ao ar neste período e se as mesmas 

difundem as novas tecnologias baseadas nos princípios da agroecologia. Considerando que a 

televisão é um dos importantes métodos de extensão rural, ou seja, possui grande capacidade 

de divulgação de uma tecnologia, pois esta atinge um grande número de pessoas em um curto 

espaço de tempo, e ainda proporciona ao telespectador som e imagem, facilitando a 

aprendizagem por parte do mesmo. Com a realização do presente trabalho foi possível 

observar que a mídia televisiva de fato vem contribuindo na divulgação de matérias com esse 

foco voltado à transição agroecológica, já que de um total de 1.392 reportagens assistidas 

durante todo o período, 8,84% foram abordando os princípios agroecológicos: inclusão social, 

economia solidária, preocupação com as gerações futuras, manejo correto dos 

agroecossistemas, e a prática agropecuária com base na ecologia. 
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INTRODUÇÃO 

A agroecologia, além de tratar sobre o manejo ecologicamente sensato dos recursos naturais, 

compõe uma área do conhecimento científico que, partindo de um foco global e de uma 

abordagem sistêmica, pretende contribuir para que as sociedades possam redirecionar o curso 

alterado da co-evolução social e ecológica (CAPORAL, 2008). 

De acordo com Altieri (2008), a abordagem agroecológica é também mais perceptível às 

complicações dos sistemas agrícolas e nela os critérios de desempenho incluem não só uma 

importância no crescimento da produção, mas também propriedades como sustentabilidade, 

segurança alimentar, estabilidade biológica e conservação de recursos.  

Por isso a agroecologia possui um viés voltado à razão ambiental em detrimento da 

racionalidade instrumental que, apesar de ultrapassada para resolver problemas de maiores 

complexidades, ainda domina os pontos de vista convencionais sobre o desenvolvimento da 

agricultura. O aparecimento de consequências não esperadas nos modelos de agropecuária 

utilizados na última metade do século XX, e o descaso dessas consequências na reorientação 

das estratégias produtivas, tem causado sérios efeitos sobre a natureza, com altos custos 

sociais para a humanidade e perda de competitividade em longo prazo (MATTOS, 2006). 

Os sistemas naturais, quando modificados pelo homem, com o intuito de produzir alimentos, 

ou matérias-primas são denominados agroecossistemas, e geralmente isso acontece de 

maneira contrária à forma que a natureza usa como estratégia para evoluir. Assim, a 

agricultura de base ecológica tem como grande desafio contribuir na produção sem 

comprometer a preservação ou a renovação dos recursos naturais ao longo do tempo 

(MÜLLER et al.  2000). 

Segundo Gomes e Rosestein (2000) na medida em que o tempo passa a pressão só aumenta 

sobre a agricultura, devido a uma série de relações mantidas com a sociedade de forma geral e 

com seu entorno mais direto, ―estas relações, às vezes de dependência, às vezes de conflito, 

são as que estão pressionando por mudanças orientadas à sustentabilidade‖. Contudo, Veiga 

(1996) constatou que apesar do processo de difusão da agricultura sustentável estar 

acontecendo de forma moderadamente rápida é uma ilusão pensar que somente associando o 

melhoramento genético e as práticas biotecnológicas com a emergência da agroecologia irá 

revolucionar a produção de alimentos em um curto espaço de tempo. 

De acordo com Caporal (2009), ocorrem alguns equívocos nas bases conceituais sobre o que é 

agroecologia o que acaba prejudicando este processo de transição agroecológica. Altieri 
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(2008) constata que a abordagem agroecológica estimula os pesquisadores a investigar mais 

as técnicas e conhecimentos desenvolvidos pelos agricultores e contribuir no desenvolvimento 

dos agroecossistemas, minimizando a utilização de agrotóxicos. 

Todavia, Almeida (2002) afirma que é necessário reconhecer que a proposta agroecológica 

ainda é minoritária no que diz respeito ao ambiente social da produção agrícola brasileira, 

mesmo considerando o grande avanço em algumas regiões devido implementações de 

algumas políticas públicas (extensão e assistência técnica, pesquisa agrícola e recursos 

financeiros em programas específicos para produção agroecológica). 

Neste sentido foi criado a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Pnater 

(2004) para, através de meios institucionais, colaborar nas estratégias elaboradas para o 

desenvolvimento rural sustentável, tendo como público mais específico os agricultores 

familiares em suas várias modalidades, assentados, quilombolas e povos indígenas, e o ponto 

alto dessa política é a preocupação em promover a integração e inclusão social destes 

segmentos (CARMO e PINTO, 2008). 

Há ainda muito a ser feito no meio rural tanto nas áreas técnicas como sociais onde ―ainda 

existem ilhas agrìcolas e, em muitos grotões‖ onde se localizam brasileiros carentes da gama 

informativa para atingir um nível de cidadania (CARVALHO, 2006. p 1676). 

Com isso os métodos e meios massais de comunicação visam levar informações ao maior 

número de pessoas possível, é uma modalidade de comunicação que não estabelece um 

contato direto do extensionista com seu público, todavia possui a vantagem de dispor de um 

baixo custo pelo número elevado de pessoas que abrange e também pela rapidez com que as 

mensagens são recebidas pelo público. O principal objetivo destes métodos é estimular o 

interesse e atrair a atenção através de várias ferramentas e tendo como destaque o rádio e a 

televisão (OLINGER, 2006). 

Segundo Haussen (2007) apud Pereira (2010), cerca de 90% dos lares brasileiros possuem 

aparelhos de rádio e televisão, e devido alguns fatores como popularidade, acesso 

democrático, por ser de fácil aquisição e fácil manuseio, essas duas ferramentas dos métodos 

massais de comunicação se constituem em peças fundamentais para levar informação à 

população, principalmente às comunidades rurais. 

Porém o grande problema da comunicação e do jornalismo rural brasileiro é que os 

profissionais ficam com as atenções todas voltadas aos acontecimentos do meio urbano e 

consequentemente acabam ficando um tanto quanto distantes das transformações estruturais 
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do meio rural brasileiro, tanto que qualquer tentativa de abordagem do assunto nos dias de 

hoje irá exigir do profissional uma gama de informações e uma busca por conhecimentos 

atualizados e especializados na área muito grande (CARVALHO, 2001). 

E segundo Bordenave (1982), o processo de comunicação rural é maior do que uma 

informação rural ou as atividades de extensão rural, considerando, que o mesmo requer a 

utilização de uma linguagem apropriada de fácil compreensão para evitar a descomunicação 

com uma comunidade rural. 

Schramm e Lerner (1973) ressaltam que todos os segmentos da sociedade têm certa carência 

comunicativa quando afirmam que a comunicação de uma forma geral atende as mesmas 

necessidades em todos os segmentos da sociedade. Por isso se faz necessário um 

comprometimento maior dos profissionais da área da comunicação com o meio rural, até para 

que em um breve futuro, a comunicação rural tenha uma maior participação e efetividade no 

desenvolvimento do setor agrícola promovendo sua inserção no contexto da comunicação 

brasileira. 

De acordo com Freire (1983), a comunicação é educação, é diálogo, considerando que não é 

apenas uma transferência de saberes, mais sim um encontro dos mesmos através de sujeitos 

interlocutores que buscam significados para estes saberes, daí a importância na análise da 

comunicação.     

Frente a esse debate posto nos diferentes autores citados anteriormente, o presente trabalho 

tem por objetivo principal realizar uma análise nos programas de televisão que possuem um 

foco agropecuário em suas reportagens, para observar se estes programas difundem as novas 

tecnologias que são lançadas dando ênfase no manejo agroecológico. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Breve histórico da extensão rural no Brasil 

A extensão rural pode ser conceituada como uma forma de serviço especializado, oferecido 

por profissionais no atendimento aos agricultores. Seu início formal deu-se no final da década 

de 1940, em Minas Gerais, com a criação da Associação de Crédito e Assistência Rural 

(ACAR-MG), realizando atividades baseadas no modelo norte-americano. Já a partir da 

década de 1950, o serviço de extensão rural, que até então era executado através dos projetos 

de cooperação com agências internacionais, acabou tendo um crescimento considerável o que 

culminou em tornar este tipo de serviço um braço operacional do Estado brasileiro para 

executar políticas públicas de promoção do desenvolvimento (DIAS, 2007). 
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No início dos anos de 1960 a extensão rural passou a ser norteada pela teoria do difusionismo, 

teoria essa que é regida pela difusão de conhecimentos. O intuito era afetar todo um sistema 

social através da adoção de inovações, onde a difusão e exposição de novas idéias significava 

a transferência de parte de algumas características culturais de uma área ―civilizada‖, 

notadamente o ―segmento urbano/industrial‖ para outra ―não civilizada‖ – o ―mundo rural‖. 

Baseia-se ainda na capacidade individual que cada indivíduo tem de inovar, pois o mesmo 

passa por um processo mental a partir do momento que fica sabendo da inovação até tomar 

uma decisão de aceitá-la ou rejeitá-la (COSTA, 2001). 

Após longo período de expansão e adoção do difusionismo o sistema brasileiro de assistência 

técnica e extensão rural passa pela sua principal crise com a extinção, em 1990, da Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMBRATER, criada em substituição à 

ABCAR em 1975. Em decorrência disso, Ferreira e Guedes, (2008) afirmam que a função do 

extensionista em todo o contexto passou a ser questionado, pois praticamente todos os 

métodos desenvolvidos e apreendidos com o processo de modernização da agricultura já não 

supriam a demanda e a necessidade da agricultura familiar, que para sua inserção era 

necessário considerar as especificidades de cada local, produzindo de forma sustentável 

primando pela segurança alimentar e nutricional, consequentemente promovendo a cidadania. 

O grande desafio para esse período e alcançar o almejado desenvolvimento rural sustentável, 

era a criação de meios institucionais que apoiassem e, que possuíssem como alvo principal de 

atendimento, o agricultor familiar em suas mais diversas modalidades: pequenos agricultores, 

assentados, quilombolas, povos indígenas, outras populações tradicionais como pescadores e 

artesanais, ribeirinhos e extrativistas (CARMO E PINTO, 2008). Com isso após muitas 

reivindicações da sociedade civil o governo federal em 13 de junho de 2003, através do 

decreto nº 4.739 institui os serviços de ATER que passaram a ser coordenadas pelo 

Departamento de Ater – DATER, da Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) (FERREIRA E GUEDES, 2008).    

 A Política Nacional de Ater tem como uma de suas missões, oferecer suporte para que 

as ações institucionais tenham a capacidade de implantar e consolidar as estratégias do 

desenvolvimento rural com sustentabilidade, motivando a geração de emprego e renda através 

de novos postos de trabalho. Outro objetivo é potencializar o sistema produtivo agrícola, 

focando na produção e oferta de alimentos sadios baseados na agroecologia, apoiará também 

as estratégias utilizadas na comercialização de produtos tanto nos mercados locais quanto no 
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mercado regional ou externo. Trabalhará concomitantemente na agregação de valor aos 

produtos, utilizando a agroindustrialização e outros métodos possíveis para isso, e 

desenvolverá outras atividades não agrícolas buscando promover a inclusão social. A nova 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) foi sancionada em 11 

de janeiro de 2010 através da Lei 12.188 (MDA, 2010). 

 

Agroecologia Como Base Para a Nova Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (PNATER)  

Para o MDA, (2004) é evidente que, para que ocorra o desenvolvimento sustentável que o 

país tem como alvo são necessários o estabelecimento de estilos de agricultura, extrativismo e 

pesca igualmente sustentáveis, o que não seria possível alcançar, apenas com a transferência 

de tecnologias do modelo difusionista. Realmente o processo de transição agroecológica que 

tem ocorrido em várias regiões mostra a necessidade da construção de conhecimentos nos 

mais diferentes agroecossistemas, incluindo inclusive os ecossistemas aquáticos também, e 

ainda a grande variedade de sistemas culturais e as condições socioeconômicas. Para isso a 

Política Nacional de Ater tem como objetivo principal: 

―Estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural sustentável, que envolvam 

atividades agrícolas e não agrícolas, pesqueiras, de extrativismo, e outras, tendo como centro 

o fortalecimento da agricultura familiar, visando à melhoria da qualidade de vida e adotando 

os princìpios da Agroecologia como eixo orientador das ações‖. (MDA, 2004, pag. 9).  

Para Assis e Romeiro (2002) a agroecologia é um novo ramo da ciência que começou a ser 

desenvolvida do início da década de 1970 em diante, ocorrendo devido à necessidade de se 

criar um suporte teórico para as diferentes formas de agricultura alternativa que vinham sendo 

estudadas e desenvolvidas desde a década de 1920. A mesma surge como uma forma de 

resposta aos que eram contra ao movimento por uma agricultura que tivesse como base a 

integração com o meio ambiente, pois estes consideravam a agroecologia como um atraso, 

voltando ao passado na agricultura. De acordo com Caporal e Costabeber (2000) houve a 

necessidade do desenvolvimento desse novo ramo da ciência devido aos vários impactos 

negativos no meio ambiente, causados pelo modelo de agricultura convencional. 

A agroecologia tem sido estudada e entendida como um novo foco da ciência no qual tem 

como missão apoiar e promover a mudança dos atuais modelos de desenvolvimento rural e 

agriculturas convencionais, para novas formas de produzir com sustentabilidade e promover 

novos estilos de desenvolvimento rural, contudo a transição agroecológica, é entendida como 
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um processo lento e com várias linhas de mudança, que se desenvolve com o tempo, nas 

variadas formas de manejo de um agroecossistema, que, na agricultura, objetiva a mudança de 

um modelo agroquímico de produção a formas de produção que incorporem princípios e 

tecnologias de base ecológica na agricultura (CAPORAL E COSTABEBER, 2004). 

Outra estratégia que apoia a agroecologia é a necessidade de se alterar o foco do 

desenvolvimento que tem como meta exclusiva contribuir para o crescimento do mercado, 

com isso se faz necessário à busca por uma transição que promova laços de solidariedade 

entre os povos. Nesse contexto, a um esforço para que seja superado o interesse econômico e 

seja possível ir além, compondo uma teoria mais ampla da agricultura enquanto cenário dos 

trabalhos sociais, culturais, e para que ocorram intercâmbios ambientais, e assim promovendo 

uma transformação da realidade no campo (CARMO, 2008). 

Em relação ao termo agroecologia tem ocorrido várias confusões no que diz respeito a sua 

interpretação, como exemplo podemos citar algumas interpretações equivocadas... 

...―existe mercado para a Agroecologia‖; ―a Agroecologia produz tanto quanto a agricultura 

convencional‖; ―a Agroecologia é menos rentável que a agricultura convencional‖; ―a 

Agroecologia é um novo modelo tecnológico‖. Em algumas situações, chega-se a ouvir que, 

―agora, a Agroecologia é uma polìtica pública‖ ou ―vamos fazer uma feira de Agroecologia‖ 

(CAPORAL E COSTABEBER, 2004 pag, 7). 

Diante disto podemos observar o grande contingente de equívocos com relação ao uso do 

termo agroecologia, essas interpretações acabam prejudicando o entendimento da 

agroecologia como novo enfoque cientifico responsável por estabelecer bases para que seja 

construído novos estilos de agricultura e novas estratégias para que seja possível a realização 

de um desenvolvimento sustentável (CAPORAL E COSTABEBER, 2002).   

Os principais desafios se concentram em superar as formas de produção impostas pelos 

métodos convencionais, buscando recuperar e preservar os recursos naturais, buscando de 

certa forma promover uma integração dos agricultores familiares no desenvolvimento global 

pelo qual o país passa (CARMO E PINTO, 2008). 

 

METODOLOGIA  

Atualmente a TV aberta brasileira possui 28 emissoras que captam sinal do satélite da 

chamada Banda C em sua grade de programação diária (ABERT, 2010), e no município de 

Nova Xavantina são acrescentadas mais três afiliadas estaduais, totalizando 31 canais que 

foram analisados. Dentre estas 31 emissoras apenas 3 foram selecionadas, considerando o 
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critério estabelecido quanto a programação possuir uma pauta focada em temas 

agropecuários.  

As emissoras e os respectivos programas são: Rede Globo - programa Globo Rural; TV 

Centro América (afiliada da Rede Globo em Mato Grosso) - programa MT Rural; Canal Rural 

- programa Bom Dia Campo.  

É importante deixar claro que os programas foram selecionados com base em suas linhas 

editoriais, buscando sempre aqueles que divulgassem matérias de cunho agropecuário 

(técnicas/manejos) e que envolvessem o meio rural de forma geral, e não programas que 

possuíssem uma linha editorial exclusivamente comercial ou especificidades no meio 

agropecuário. 

Toda essa programação foi analisada através de acesso ao site de cada emissora, sendo que 

cada emissora possui página na internet com todos os dados necessários para esta análise, 

exemplo: programação diária e também a linha editorial de cada programa, o que facilitou a 

seleção dos programas. Foram excluídos da pesquisa os programas que possuíam um viés 

comercial, ou focado em algum segmento específico do meio agropecuário. 

Quanto à abordagem do problema foi utilizada a pesquisa qualitativa que em princípio difere 

do método quantitativo, pois não emprega nenhum tipo de instrumento estatístico para o 

processo de análise. O pesquisador pode optar pela abordagem qualitativa, pois esta se 

apresenta como a maneira mais adequada para o entendimento da natureza de um fenômeno 

social, utilizando técnicas como a de descrever a complexidade de um determinado problema 

e a da observação que quando realizada de forma adequada pode revelar alguns resultados 

surpreendentes, que não seria possível ser examinado na utilização de técnicas diretivas 

(RICHARDSON, 1999). 

O estudo consistiu em uma pesquisa descritiva (quanto aos objetivos) pesquisa essa que visou 

observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os dados, (CERVO e BERVIAN, 2002).  

 

Acompanhamento das reportagens 

A coleta de dados foi realizada com o acompanhamento dos programas em um espaço de 

tempo de 16 meses, entre novembro de 2011 e fevereiro de 2013. Dentro de cada mês os 

programas foram assistidos no período de uma semana que foi escolhida aleatoriamente, pois 

se utilizássemos semanas pré-fixadas o acompanhamento dos mesmos poderia combinar com 
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apresentações de séries especiais, resultando em algum tipo de influência nos dados 

(reportagens), o que motivou a utilização desse modelo de escolha das semanas. 

Para a tabulação das reportagens criamos uma classificação que segue cinco eixos centrais: 

sistema de produção animal; sistema de produção vegetal; sistema de produção e manejo de 

acordo com os princípios agroecológicos; cotações e mercado agropecuário e outros, para 

simplificar a classificação das mesmas e também para facilitar a apresentação dos resultados 

de acordo com os objetivos.  

Com isso a categoria sistema de produção animal engloba todas as matérias de manejo na 

produção animal como: controle de doenças, desenvolvimento de pastagens (do plantio ao 

corte), nutrição animal, melhoramento genético animal, armazenamento de produtos de 

origem animal, processamento e sanidade dos produtos; por sua vez o sistema de produção 

vegetal inclui: desenvolvimento de culturas (do plantio a colheita) armazenamento, 

processamento, controle de pragas e doenças, fertilidade do solo, desenvolvimento de novas 

variedades através do melhoramento genético vegetal e sanidade dos produtos; sistema de 

produção e manejo de acordo com os princípios agroecológicos: agricultura orgânica, 

agricultura natural, permacultura, preservação de florestas e matas ciliares, aproveitamento de 

espaço e produtos da produção animal, inclusão social; cotações e mercado agropecuário: 

preços, logística, comercialização e analises de mercado; outros: essa categoria foi criada para 

as matérias que não envolvesse o sistema produtivo, mais que possuem importância para o 

meio rural como: eventos ligados ao meio, receitas dos mais diversos pratos da cultura 

camponesa, datas comemorativas de importância rural e as crenças populares na zona rural. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A televisão aberta do Brasil atualmente possui 28 canais que levam sua programação para 

todo o país através do sinal do satélite captado pela Banda C (ABERT, 2010). Para a 

realização do presente trabalho foram analisadas ainda as emissoras estaduais que são 3 (TV 

Centro América – Rede Globo, TV Cidade Verde – Rede Bandeirantes, TV Record – Rede 

Record). 

Dentre as 31 emissoras analisadas foram selecionados três programas, isso de acordo com a 

linha editorial de cada programa. Estes três programas apresentaram as características 

desejadas para elaboração da pesquisa, que são: foco no segmento agropecuário, divulgando 

as principais notícias do setor, a previsão do tempo para todo o Brasil, entrevistas sobre 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 948 

análises de mercado, divulgando as novas tecnologias e inovação no campo, que fossem 

desenvolvidas pelas instituições de pesquisa ou até mesmo por empresas privadas e claro 

divulgando as novas tecnologias que possuem um enfoque nos princípios agroecológicos. 

Os três programas selecionados apesar de possuírem linhas editoriais parecidas apresentam 

algumas particularidades quanto à organização da apresentação, o programa Globo Rural da 

Rede Globo de Televisão vai ao ar de domingo a sexta-feira, sendo que de segunda-feira a 

sexta-feira o mesmo vai ao ar às 06:00h da manhã com duração de apenas 25 minutos, porém 

aos domingos o programa vai ao ar a partir das 08:00h da manhã com duração de uma hora. Já 

o programa Bom Dia Campo do Canal Rural vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 

07:00h da manhã com duração de uma hora, e o programa MT Rural da TV Centro América 

afiliada da Rede Globo no estado de Mato Grosso vai ao ar apenas uma vez por semana no 

sábado com início às 08:00h da manhã possuindo duração de 30 minutos. 

 
Características que qualificam a televisão como ferramenta de divulgação de novas 

tecnologias 

Para Olinger 2006, nos dias atuais a televisão tem sido o veículo de comunicação de maior 

importância, porém ainda não tem conseguido atingir a seu máximo potencial quando o 

assunto é difundir o conhecimento, ou seja, atuar como uma ferramenta para divulgar novas 

tecnologias e contribuir para o desenvolvimento da educação. E isso pode estar diretamente 

ligado ao fato de que a televisão brasileira segue uma estrutura não muito modificada desde 

sua implantação no país, estrutura essa que segue a linha do entretenimento, segmento este 

que domina a programação da TV transformando-a na principal fonte de lazer para a 

população, ao mesmo passo que deixa de exercer seu importante papel informativo e 

educacional (MORALES E LOBO, 1996). 

Apesar disso a televisão ainda sim se apresenta como um dos mais importantes meios de 

comunicação, pois leva algumas vantagens sobre os demais métodos, podendo ser encontrada 

na grande maioria dos lares rurais brasileiros, tanto que algumas pesquisas já mostram que 

95% dos lares brasileiros possuem um aparelho de TV (IBGE, 2007), e, além disso, com o 

advento da televisão a vantagem em relação ao alcance de pessoas em um curto espaço de 

tempo é muito maior que na utilização de alguns outros métodos, levando a notícia e a 

informação no ato do acontecimento como, por exemplo, a apresentação de resultados de uma 

nova tecnologia desenvolvida, em um dia de campo (OLINGER, 2006). 
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Outro fator a ser considerado para qualificar e caracterizar a televisão como um método de 

extensão eficiente é a linguagem utilizada pelos profissionais, tanto que, de acordo com 

Bordenave (1982), o processo de comunicação rural é maior do que uma informação rural ou 

as atividades de extensão rural, considerando, que e o mesmo requer a utilização de uma 

linguagem apropriada de fácil compreensão para evitar a descomunicação com uma 

comunidade rural. 

Comunicação essa que Freire (1983) define como o pensamento de dois sujeitos sobre o 

objeto pensado, que é mediador destes pensamentos através dos signos lingüísticos, e dessa 

forma o mundo de nós seres humanos acaba se tornando um mundo de comunicação. Contudo 

Bordenave (1982), afirma que na teoria e na prática é praticamente impossível ter uma idéia 

exata de quando começa ou onde termina o processo de comunicação, assim se torna inviável 

enumerar as fases de uma comunicação. 

Comunicação essa que Freire (1983) define como a que o abjeto pensado atua como 

mediatizador da comunicação e não como um produto terminativo do pensamento do sujeito, 

pois a comunicação necessita de uma reciprocidade que não pode ser rompida. 

Bordenave (1982) aponta que a comunicação serve para as pessoas se relacionarem entre si, e 

assim acabem como conseqüência realizando uma transformação da realidade que as rodeia, 

já que sem a comunicação cada pessoa viveria em um mundo fechado consigo mesmo.  

Na comunicação não há sujeitos passivos, sendo que os sujeitos através do objeto do seu 

pensamento acaba comunicando seu conteúdo, e isso acaba caracterizando um diálogo que é 

comunicativo (FREIRE, 1983). Assim através da comunicação as pessoas acabam dividindo 

experiências, idéias e até sentimentos, e a partir desta relação se torna possível que estas 

pessoas modifiquem a realidade na qual estão inseridas através de uma influência mutua entre 

ambas (BORDENAVE, 1982). 

E durante todo o período da pesquisa umas das preocupações foi exatamente identificar as 

reportagens em que os profissionais apresentassem uma linguagem de fácil entendimento por 

parte da comunidade rural, e ao final da pesquisa após o acompanhamento de 1.392 matérias, 

foi possível observar que em 95% das mesmas a linguagem utilizada foi a mais adequada com 

a realidade do campo, sempre abordando os temas com participação de profissionais 

especializados em cada área, e assim facilitando esse processo de comunicação já que os 

telespectadores podem participar dos programas tirando suas dúvidas, via cartas, telefone e 

internet. 
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Diante disso podemos observar que os profissionais da televisão que atuam em programas 

com foco agropecuário, estão buscando uma melhor profissionalização até para que o trabalho 

seja realizado de forma eficiente e atenda as necessidades do setor, já que desde a década de 

70 Lerner (1973), afirma ser necessário um comprometimento maior dos profissionais da área 

da comunicação com o meio rural, até para que, a comunicação rural tenha uma maior 

participação e efetividade no desenvolvimento do setor agrícola promovendo sua inserção no 

contexto da comunicação brasileira. 

Apesar de toda essa melhora nos programas com linha editorial voltada ao segmento 

agropecuário brasileiro, um fato importante chama a atenção dos telespectadores, que é a 

considerável divulgação das novas tecnologias desenvolvidas, seguindo os princípios da 

agroecologia e o manejo sustentável, e isso pode ser observado através dos dados coletados 

durante os 16 meses de pesquisa. De 1.392 reportagens assistidas 8,84% tiveram este foco, 

como podemos observar na Tabela 2. 

Tabela 2. Número de reportagens assistidas durante os 16 meses de coleta 

Sistema produtivo vegetal 519 

Sistema produtivo animal 312 

Sistema produtivo com base nos princípios agroecológicos 123 

Mercado Agropecuário 229 

Outros 209 

Total 1.392 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados apresentados na tabela acima pode-se perceber que o número de 

reportagens com foco nesse processo de transição agroecológica vem ocorrendo de forma 

bastante considerável. Apesar de que para Caporal e Costabeber (2000) a agroecologia se 

apresenta como um processo gradual de mudança nas formas de manejo dos 

agroecossistemas, com a meta de promover a passagem do modelo agroquímico de produção 

para um novo, que tenham como base princípios, métodos e tecnologias de base ecológica. 

 

Sazonalidade das reportagens dos três programas 

Durante a pesquisa foi analisado também a sazonalidade das reportagens nos períodos de safra 

que foi de novembro de 2011 a maio de 2012, e outubro de 2012 a fevereiro de 2013, 

totalizando 13 meses, e entre safra que foi de junho de 2012 a setembro do mesmo ano, 
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totalizando 03 meses. Durante o período de safra foram assistidas 1.015 reportagens das quais 

9,06% tiveram foco nos princípios agroecológicos conforme a Tabela 3. 

 

      Tabela 3. Número de reportagens assistidas dentro dos 3 programas no   período de safra  

Sistema produtivo vegetal 387 

Sistema produtivo animal 224 

Sistema produtivo com base nos princípios agroecológicos 92 

Mercado Agropecuário 162 

Outros 150 

Total 1.050 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Já durante o período de entre safra foram assistidas 377 reportagens onde 8,22% apresentaram 

foco nos princípios agroecológicos, conforme apresentado na tabela 4.   

 

     Tabela 4. Período de entre safra dos três programas 

Sistema produtivo vegetal 132 

Sistema produtivo animal 88 

Sistema produtivo com base nos princípios agroecológicos 31 

Mercado Agropecuário 67 

Outros 59 

Total 377 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Devido à diminuição nas atividades agrícolas que é normal para o período de entre safra, foi 

possível perceber uma pequena queda no número de reportagens que possuíssem foco no 

manejo visando à transição agroecológica. E o que se viu foi um maior número de reportagens 

com esse foco no período de safra, e isso pode estar ligado ao fato de que no início deste 

período é que começam a ser divulgadas as novas tecnologias desenvolvidas nos centros de 

pesquisa, e consequentemente começa a ser divulgado pelas mídias. 

E nessa divulgação a televisão leva grande vantagem sobre os demais métodos, já que o 

alcance é muito maior em um pequeno espaço de tempo, haja visto que significativa parcela 

da população brasileira, inclusive a rural, possui aparelho de TV em casa, por esses e outros 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 952 

motivos essa é uma ferramenta que se constitui em um dos mais importantes meios de 

comunicação existentes atualmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A extensão rural é uma importante ferramenta de difusão das novas tecnologias desenvolvidas 

pelos centros de pesquisa e pelas universidades, ou por ambos. Essas tecnologias podem ser 

divulgadas de várias formas: rádio, dia de campo, conferência, circular técnica, congressos, 

entre outros, mas há também outra ferramenta de grande importância que foi o objeto de 

estudo deste trabalho que é a televisão. 

É importante salientar algumas características que tornam a televisão uma ferramenta tão 

importante na difusão dessas inovações tecnológicas. Atualmente é um aparelho presente em 

quase todas as residências urbanas e rurais no Brasil, a notícia chega aos lugares mais 

distantes e atinge um grande número de pessoas em um espaço de tempo bastante reduzido, é 

importante que os profissionais principalmente dos programas voltados ao meio rural tomem 

muito cuidado com a linguagem para que esta seja de fácil compreensão por parte de seus 

telespectadores. 

Com base nos objetivos propostos neste trabalho os resultados se apresentaram de forma 

satisfatória, se levar em consideração que atualmente a programação da TV aberta no Brasil 

segue o cunho do entretenimento, que domina quase toda a programação diária na TV. Porém 

durante o período da pesquisa observamos que as reportagens de cunho agroecológico têm 

marcado presença constante nos programas rurais da televisão, lógico ainda não é o desejado, 

mas como alguns autores citam este é um processo lento, mas que vem ocorrendo ao longo do 

tempo, e agora a mídia começa a participar mais efetivamente difundindo as novas 

tecnologias com base nos princípios da agroecologia. 

Agroecologia que ainda causa muita confusão sobre sua correta compreensão por parte das 

pessoas e de alguns estudiosos, pois a todo o momento a mesma é confundida com um 

modelo de agricultura, diminuindo a complexidade que a mesma abrange, pois a agroecologia 

é um segmento que se forma através da junção de vários fatores no meio rural, entre eles 

estão, a inclusão social, agricultura orgânica, permacultura, agricultura natural, manejos que 

conservem e preservem a fauna e flora do ecossistema, ou seja, modificando-o sem prejudicá-

lo. 
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Devido as suas diversas vantagens em relação a outros métodos de extensão, a televisão se 

mostra sim como uma boa ferramenta para a divulgação de novas formas de produção com 

base nos princípios agroecológicos. E ainda que de forma limitada a televisão realiza 

comunicação, seria interessante uma maior participação do público, talvez isso faria com que 

essa comunicação ocorresse de forma mais concreta, e é de suma importância que sejam 

realizados mais trabalhos com esse enfoque, analisando como a comunicação através dos 

diversos meios existentes hoje em dia, podem estar promovendo a divulgação dessas novas 

formas de trabalhar os agroecossistemas. 
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GT 12: Os Programas de Iniciação a Docência e a Diversidade Cultural 

 

Neste GT prioriza-se discutir e refletir criticamente os programas institucionais de iniciação 

à docência como alternativa para fortalecimento da formação inicial, considerando as 

vinculações entre os saberes construídos na universidade e os saberes que, cotidianamente, 

são produzidos nas unidades escolares. Assim os trabalhos inscritos devem aglutinar 

discussões relacionadas à exclusão/inclusão escolar, escola e comunidades, entre outros 

temas relacionados à formação inicial docente a partir de pressupostos que atendam as 

demandas do processo ensino-aprendizagem, ao aperfeiçoamento dos procedimentos teórico-

metodológicos, a uma organização curricular interdisciplinar na qual o fazer na e para a 

educação básica seja parte integrante da formação do licenciando. 

 

Coordenadores: 

Geni Conceição Figueiredo – UNEMAT 
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RESUMO 

É de suma importância a inclusão do licenciando no contexto escolar desde o início de sua 

formação, aproximando as teorias adquiridas na universidade com a vivência da realidade do 

ensino na rede pública. Desta forma, apresentamos com esse trabalho as atividades em 

desenvolvimento no subprojeto PIBID Letras/Inglês da Universidade do Estado de Mato 

Grosso. O programa em execução tem por objetivo propiciar experiências didático-

pedagógicas aos acadêmicos que desenvolvem e aplicam as atividades ao longo do semestre 

letivo, trazendo a possibilidade ao graduando em Letras/Inglês de vivenciar o cotidiano do 

ambiente escolar. Para o desenvolvimento do projeto são utilizadas aulas simuladas com 

apresentações dinâmicas teóricas e práticas, com o auxílio de equipamentos audiovisuais, 

laboratório de Línguas, sala de vídeo, biblioteca e discussões de textos teóricos por meio de 

fóruns online e presenciais. Depois de todo um planejamento do projeto, as atividades seguem 

em execução e podemos destacar um positivo envolvimento dos alunos com as propostas do 

PIBID. O programa proporciona o levantamento de questões importantes e urgentes quanto a 

atual situação do sistema educacional, que precisa com urgência reestruturar seus princípios 

básicos, tornando o ensino público um instrumento capaz de transformar cidadãos críticos e 

participativos do projeto de sociedade, e com a certeza de que é necessário envolver todos na 

promoção pela educação de qualidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação docente. Ensino Língua Inglesa. PIBID. 
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1. INTRODUÇÃO 

É possível perceber que, entre as discussões frequentemente realizadas no ambiente 

acadêmico, uma das questões sempre em pauta é a formação de professores, a qual 

geralmente tem demonstrado ser insuficiente e bastante frágil, uma vez que não tem 

propiciado uma formação adequada aos futuros docentes e, logo, não os tem auxiliado no 

trato das peculiaridades inerentes ao ato de ensinar. Preocupados então com a qualidade da 

formação que tem sido oferecida aos futuros docentes, o que em maior ou menor grau, acaba 

por se refletir na eficácia do ensino que se tem atualmente e, consequentemente, com a 

situação real da educação básica pública, surge o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID), que busca promover a construção de uma articulação entre o ensino 

superior e o básico por meio da contemplação de ações didáticas que levem em consideração 

essas instâncias. Em face desse projeto institucional surge também o Subprojeto de Língua 

Inglesa, visando uma ressignificação do ensino de Segunda língua no ensino básico, de forma 

a propiciar a ampliação das competências do discente no ensino superior, considerando que se 

trata de um curso de licenciatura. 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é relatar os primeiros olhares para a formação 

docente do bolsista inserido no subprojeto do PIBID Aprender e Ensinar Inglês é Show no 

curso de Letras-Inglês da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Cáceres, que 

ainda em formação inicial se encontra vivenciando o ambiente da sala de aula por meio do 

PIBID. 

 

2. A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

O sábio se caracteriza ou se identifica pelo fato de ser um produtor de 

conhecimento, produtor de um saber, de uma reflexão. E como tal fala sobre 

este saber a discípulos (...). Este não é visto como alguém a ser instruído (...), 

mas como alguém a ser considerado e conquistado para os pontos de vista 

defendidos pelo ―sábio em sua escola‖ (Geraldi apud GUEDES, 2006). 

 

Toda experiência social produz e reproduz conhecimento e, ao fazê-lo, pressupõe 

uma ou várias epistemologias, que segundo Santos e Meneses ―é toda a noção ou ideia, 

refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido. É por via do 

conhecimento válido que uma dada experiência social se torna intencional e inteligìvel‖. 

(2010, p.15). Santos e Meneses (2010) salientam ainda que não há conhecimento sem práticas 

e atores sociais. E como umas e outras não existem senão no interior de relações sociais, 

diferentes tipos de relações sociais podem dar origem a diferentes epistemologias. A 
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Universidade se configura como uma instituição permeada por relações sociais e é o lugar de 

produção de conhecimento, e isto se efetiva por meio da prática e do desenvolvimento da 

pesquisa. Nóvoa (2011, p. 2) afirma que ―a função maior na Universidade é proporcionar às 

pessoas os instrumentos da cultura e do pensamento‖. Como instituição eminentemente social, 

a Universidade deve ser comprometida com a difusão dos conhecimentos, seus avanços e com 

a ampliação da cidadania. Segundo Franco ―a universidade como instituição do conhecimento 

por excelência, cuja natureza é marcada pelo duplo papel de formação das novas gerações e 

produção do conhecimento é habitat propício para desencadear a força estratégica da 

produção da pesquisa cientìfica‖ (2009, p. 92). Não surpreende que tal tipo de instituição seja 

marcada por contradições e embates, até porque o conhecimento é criado nas mais distintas 

áreas e campos disciplinares, cujos estatutos epistemológicos são distanciados e difíceis de 

articulação. É o embate do mestre e cientista estudado por Bazzo (2007), da ciência básica e 

aplicada, ou ainda do conhecimento específico, e do conhecimento profissional-docente. É 

também o embate da dissociação entre o fazer e o objetivo visado, o prazer e a autonomia de 

ensinar e a perda da criatividade pela precarização que vigora especialmente pela perda do 

controle sobre o próprio trabalho (MANCEBO e FRANCO, 2003). Neste contexto de embates 

complexos é que assume significado a importância ressaltada por Schön (1992) de que o 

professor reflexivo deva estar em permanente diálogo com a realidade. Este diálogo é que 

induz ao agir criativo, que combina a técnica, a arte e a ciência no entorno do compromisso 

profissional. Nestes embates, formar professores torna-se um compromisso com o 

conhecimento e com a sociedade, no sentido de abrir caminhos para as futuras gerações. 

Assim, em dependência do caminho seguido, formar professores pode significar avanços, 

inovações, novas perspectivas, mas que também traz subjacente a possibilidade de se repetir o 

que aí está, ou pior, entrar em sendas que acabam em becos sem saída. Frente a estas 

possibilidades, e às mudanças vertiginosas pelas quais passa a contemporaneidade, as 

reflexões sobre formação de professores merecem cada vez mais atenção e cuidado (KRAHE, 

2007). A formação de professores caracteriza-se pela construção da identidade profissional. 

Nóvoa (2009, p. 21) reitera a importância dos movimentos pedagógicos ou das comunidades 

de prática, ― [...] que reforçam um sentimento de pertença e de identidade profissional que é 

essencial para que os professores se apropriem dos processos de mudança e os transforme em 

práticas concretas de intervenção‖. Quanto às medidas necessárias para assegurar a 

aprendizagem docente e o desenvolvimento profissional dos professores, Nóvoa (2009) 
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também destaca a articulação da formação inicial, indução e formação em serviço em uma 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; atenção aos primeiros anos de exercício 

profissional e à inserção dos jovens professores nas escolas. Busca, assim, a valorização do 

professor reflexivo e de uma formação de professores baseada na investigação; importância 

das culturas colaborativas, do trabalho em equipe, do acompanhamento, da supervisão e da 

avaliação dos professores. Um dos grandes desafios para as universidades está na formação de 

educadores para o nível de educação básica. Nesta perspectiva, buscou-se, neste estudo, 

conhecer o PIBID e captar o ―olhar‖ discente sobre o mesmo. 

A formação do ofício docente, há tempos negligenciada por sucessivos governos, 

passa por diversas dificuldades que vão desde a deficiência de conteúdo pedagógico, ainda na 

cadeira da faculdade, até a formação final que resulta em profissionais desestimulados 

refletindo suas frustrações em seus alunos. Assim, a forma da ação pedagógica é influenciada 

diretamente por características pessoais e pelo percurso de vida profissional e acadêmico de 

cada professor, seja iniciante ou não. 

Uma boa dose de culpa pelo estado da educação no Brasil estar assim nos dias de 

hoje é da Ditadura Militar que destruiu qualquer tipo de condição material e intelectual de 

trabalho do professor, o projeto educacional era criar em larga escala uma sociedade de 

professores e alunos cada vez mais inúteis, afinal, é muito mais fácil dominar um povo que 

não foi educado para pensar. 

O inchaço das turmas em sala de aula e a exaustiva carga horária docente 

desqualificaram não só o professor, ao tirar-lhe qualquer tempo para estudo, mas também o 

aluno quando perde, por parte do professor, a oportunidade de ser tratado como indivíduo 

dotado de capacidade intelectual criadora, capaz de construir uma motivação interior para 

aprender. Esse é o cenário que um professor recém saído da universidade vai encontrar em 

sua estrada profissional. Todo aquele conteúdo das aulas de teorias educacionais 

psicologizantes que tratam os alunos como seres abstratos, divididos em faixas etárias fica 

para trás quando vislumbrado a hostilidade do ambiente escolar. A docência, sob o olhar 

empírico, se tornou uma profissão de abnegados. Lecionar é uma tarefa difícil que os cursos 

de formação inicial parecem não estar considerando. Nos cursos de licenciatura, as disciplinas 

de educação não recebem a devida prioridade e o pouco que se ensina nada mais faz do que 

massificar os alunos, ignorando que cada uma daquelas pessoas na sala de aula é um ser 

humano a ser considerado em sua individualidade, incluindo o professor. 
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A formação teórica nos cursos de Licenciatura em Letras mostra-se por vezes 

equivocada. Não se ensina a dar aula, ensina-se linguística e crítica literária, aspectos que nos 

são necessários, mas aos quais não nos devemos prender e desprezar as disciplinas de 

educação, cursando-as apenas por serem obrigatórias no currículo; a licenciatura, enquanto 

não for vista como formadora de professores, não melhorará. A formação do professor afeta 

diretamente o desempenho do aluno. O pensamento, então, que deve estar presente desde o 

início do curso numa sala de aula, destinada à licenciatura, é que ali está um professor 

ensinando a ser professor, o que na realidade não tem acontecido. 

Assim, a docência no Brasil vive uma situação bastante delicada. Por um lado tem a 

função não só de ensinar, mas de ser também uma espécie de salvador de alunos em situação 

de risco social e de referência para a comunidade; por outro convive com a histórica 

desqualificação de seu trabalho pelas sucessivas assessorias pedagógicas, que periodicamente 

proclamam uma nova proposta pedagógica que desqualifica todo o trabalho feito até então. 

Dessa forma, surge o PIBID como forma de qualificar e preparar o licenciando para a sala de 

aula. 

 

3. O PIBID/CAPES (Programa de Bolsas de Iniciação à Docência) 

 

Segundo alguns estudos realizados, o sistema brasileiro de ensino tem sofrido 

mudanças significativas em todos os níveis de educação e o que se pode observar é que cresce 

consideravelmente o número de alunos matriculados na educação básica nos últimos dez anos. 

Esse crescimento se justifica pela tentativa de ingresso em instituições de nível superior e, 

além disso, pela busca de uma melhor profissionalização e inserção no mercado de trabalho. 

No ensino médio, em especial, são vários os documentos que regulamentam e 

orientam tal nível de ensino e, dessa forma, é notória a necessidade de mudanças que levem 

em consideração a profissionalização e o profissionalismo do professor. 

Assim sendo, a Universidade do Estado de Mato Grosso, juntamente com a CAPES 

reconheceu a importância que a formação inicial e continuada do professor tem para o ensino 

básico e que a melhoria dessa educação depende da adequada formação que os licenciados 

terão em seu processo de formação docente. Ademais, apresentou o seu projeto institucional e 

este foi aprovado na chamada de projetos promovida pelo MEC/ CAPES. O Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) é um projeto que visa promover a 

iniciação à docência dos futuros professores dos cursos de licenciatura para que estes possam 
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atuar no âmbito da educação básica, em especial no ensino médio da rede pública. Tal projeto 

busca a estimulação desses futuros professores para que a partir das teorias apresentadas ao 

longo do curso de licenciatura haja uma melhor aproximação com a realidade vivida em sala 

de aula. Além disso, o PIBID busca não somente a melhor formação desse professor, mas 

também uma contribuição aos alunos das escolas contempladas com o projeto.  

A Portaria Normativa nº 16, de 23 de dezembro de 2009, dispõe sobre o PIBID, que 

tem como objetivo conceder bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos presenciais 

de licenciatura, que se dediquem ao estágio nas escolas públicas, e que, quando formados, 

possam exercer o magistério na rede pública; e bolsas para coordenadores e supervisores 

responsáveis institucionalmente pelo Programa e demais despesas a ele vinculadas (BRASIL, 

2011).  

Isso proporciona a possibilidade de antecipar o vínculo entre os futuros professores e 

as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a 

Educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais 

de Educação Básica.  

Os desdobramentos dos objetivos do PIBID contemplam: 

 

a) incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente para o Ensino 

Médio; 

b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira docente; 

c) promover a melhoria da qualidade da educação básica; 

d) promover a articulação integrada da Educação Superior do sistema federal com a Educação 

Básica do sistema público, em proveito de uma sólida formação docente inicial; 

e) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos 

cursos de licenciaturas das instituições federais de educação superior; 

f) estimular a integração da Educação Superior com a Educação Básica no Ensino 

Fundamental e Médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação que elevem a qualidade 

do ensino nas escolas da rede pública; 

g) fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que utilizem 

recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se orientem para a superação 

de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem; 
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h) valorizar o espaço da escola pública como campo de experiência para a construção do 

conhecimento na formação de professores para a educação básica; 

i) proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências metodológicas e 

práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola (CAPES, 2011, p. 

01). 

As bolsas podem ser divididas em até cinco modalidades para estudo e pesquisa 

adequadas as seguintes condições: coordenação institucional (permitida a concessão de uma 

bolsa por projeto); coordenação de área (permitida a concessão de uma bolsa para cada 

subprojeto); coordenação de área de gestão de processos educacionais (concedida a uma bolsa 

por projeto institucional para o coordenador de área de gestão de processos educacionais); 

supervisão (permitida a concessão de uma bolsa para supervisor para até, o mínimo de 5 e o 

máximo de 10 alunos por Supervisor); e iniciação à docência (para estudantes da licenciatura) 

(CAPES, 2011). 

O Programa tem como intenção unir as secretarias de educação e as universidades, a 

favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) esteja abaixo da média nacional, de 4,4. As propostas do PIBID 

sinalizam para o incentivo à carreira do magistério nas áreas da Educação Básica com maior 

carência de professores com formação específica (CAPES, 2011). 

As propostas de projetos para o PIBID podem ser apresentadas pelas Instituições 

Federais e Estaduais de Educação Superior, além dos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia, que possuam cursos de licenciatura que apresentem avaliação satisfatória no 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) (BRASIL, 2011). 

Resumindo, pode-se afirmar que o PIBID se constitui num marco regulatório com 

forte característica de ação estratégica criado para enfrentar a questão da melhoria do ensino 

nas escolas públicas, especificamente nas que apresentam desempenho aquém do esperado e 

carreia uma marcante característica articuladora entre os envolvidos na questão da qualidade 

da educação, ou seja, as secretarias de educação e as Universidades. Os princípios que regem 

o PIBID, são o fortalecimento da escola pública e a crença de que os problemas da qualidade 

da educação não podem ser resolvidos isoladamente, mas só sob a égide da cooperação e a 

crença na capacidade das políticas públicas podem se constituir em forças estratégicas ao 

encetarem ações indutoras no enfrentamento de problemas e questões educacionais. 
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4. O PIBID LETRAS/INGLÊS: REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA 

 

Este trabalho vem no sentido de relatar uma experiência em fase inicial vivida no 

contexto do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência da Capes/Unemat. O Subprojeto 

Aprender e Ensinar Inglês é show, vem em função de uma série de constatações feitas com 

relação à formação de professores proficientes em língua Inglesa. A proposta do projeto vem 

em direção ao que diz Souza (2010, p. 157), com base em Tardif (2002), em que sugere que 

―os pesquisadores universitários trabalhem nas escolas e nas salas de aula em colaboração 

com os professores, vistos não como sujeitos ou objetos de pesquisa, mas como colaboradores 

dos pesquisadores‖.  Isso faz com que se quebre o paradigma que muitos professores têm de 

que os pesquisadores vão até a escola para usá-los como cobaias de suas pesquisas, que, diga-

se de passagem, pensam ser apenas aplicáveis a nível universitário.  Assim, os 23 bolsistas se 

dividiram em 2 escolas da cidade de Cáceres-MT para trabalhar, em conjunto com os 

professores supervisores para encarar a realidade da escola e pensar em novas saídas para o 

ensino de língua Inglesa de modo eficaz.  

Em todas as reuniões do PIBID as discussões giram em torno de novas propostas 

para se trabalhar as tecnologias na sala de aula, pois as novas mídias e tecnologias 

disponíveis, como a internet, a TV a cabo e as páginas de relacionamento abrem um leque de 

possibilidades para a ação educacional. No entanto, a utilização desses meios de ajuda ao 

ensino depende prioritariamente do interesse do professor em tornar suas aulas interativas, 

abandonando os antigos métodos. Celani (2009) afirma que o professor deve ligar o que 

acontece na sala de aula ao que acontece fora da escola, utilizando letras de músicas, rótulos 

de produtos, textos de jornais, estampas de camisetas, etc. Assim o trabalho flui de maneira a 

contribuir na formação de todos os bolsistas pois a sala de aula, ambiente antes desconhecido 

pelos licenciandos, torna-se agora o espaço de construção de um saber que é compartilhado 

entre alunos, professor e bolsista PIBID. 

A experiência da observação da sala de aula, da proposição de projetos a serem 

desenvolvidos na escola e da construção de sequências didáticas voltadas para o ensino de 

língua inglesa colocam o bolsista PIBID no contato com o seu futuro ambiente de trabalho, 

fazendo com que se conheçam as questões que se referem aos objetivos do ensino da Língua 

Inglesa. É importante que o Licenciando/bolsista PIBID primeiro delimite uma visão de 

linguagem mais ampla, vinculada aos contextos socioculturais aos quais se relaciona e que se 
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considerem os conhecimentos prévios e a ―bagagem‖ cultural que cada aluno possui para que 

se possa relacionar o que se aprende ao que já se sabe. 

Conforme os PCNs (BRASIL, 2006, p. 109):  

 [...] os novos conhecimentos introduzidos em determinada prática 

sociocultural ou determinada comunidade de prática entrarão numa inter-

relação com os conhecimentos já existentes. Nessa inter-relação entre o 

―novo‖ e o ―velho‖, ambos se transformam, gerando conhecimentos 

―novos‖. Para que ele se torne um processo crìtico e eficaz, é importante 

evitar, nessa inter-relação, a mera importação do novo, sem promover a 

devida interação com o velho, por meio da qual tanto o recém-importado 

quanto o previamente existente se transformarão, criando algo novo.  

 

Nesse espaço de contato com os alunos da escola o bolsista PIBID se propõe a 

desenvolver atividades ligadas estritamente à educação, sendo que a partir daí o seu olhar 

torna-se cada vez mais minucioso para tratar do ensino de língua inglesa em contextos 

específicos. O bolsista aprende que o ensino de Língua Inglesa deve estar voltado para o 

contexto do aluno, deve estar amparado em princípios formativos, ligados às novas formas de 

pensar e agir no mundo contemporâneo, movido especialmente pelo advento das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TICs) utilizando todos esses fatores em favor de uma 

concepção de educação voltada para a valorização do ser em todas as esferas políticas e 

sociais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PIBID possibilita a inserção dos licenciandos na realidade educacional, oferece 

maior liberdade de atuação do que o estágio obrigatório e amplia o diálogo entre as escolas e a 

universidade. Os bolsistas do projeto estão tendo uma significativa vivência nas escolas e uma 

série de atividades (leituras teóricas, preparação e aplicação de oficinas para alunos das 

escolas, elaboração de materiais didáticos, elaboração de relatos de experiência e apresentação 

de trabalhos em eventos), que vêm contribuindo para a formação inicial e, consequentemente, 

para a qualidade dos futuros profissionais que estarão no mercado de trabalho em pouco 

tempo. Além disso, os professores supervisores das escolas parceiras acompanham todo 

processo de planejamento das atividades, leitura e discussão teórica, elaboração de materiais 

pedagógicos e planos de aula. Dessa maneira, reflete-se sobre o contexto da sala de aula e a 

ação docente a partir da visão dos bolsistas em formação inicial e dos bolsistas regentes nas 

escolas. 
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No curso de licenciatura em Letras-Inglês da UNEMAT, campus de Cáceres, o 

impacto do subprojeto também é visível. Os bolsistas permanecem no curso, podem dedicar-

se mais aos estudos, aprendem a elaborar seu próprio material, vivenciam experiências de 

regência com supervisão direta, planejam sua práxis tomando como ponto de partida o 

universo social e cultural dos alunos, refletem sobre sua práxis a partir do referencial teórico 

lido e discutido em grupos de estudo, relacionam teoria e prática nas aulas, percebem a 

relevância da pesquisa no processo de formação docente, experimentando formas de 

didatização dos conteúdos, entendem o papel político que o docente possui e aprendem a 

vivenciar a profissão imersos em seu lócus (a escola). Podemos citar como impactos do 

subprojeto nas escolas parceiras a motivação e participação dos alunos durantes as oficinas do 

PIBID, o desempenho deles na sala de aula, a promoção do curso de licenciatura em Letras 

nas escolas em que acontecem as oficinas do subprojeto, o envolvimento com as atividades 

culturais que possibilitam a partir do conhecimento da cultura do outro compreender melhor 

sua própria cultura e realidade e pela integração no subprojeto e valorização de professores 

regentes como coformadores dos bolsistas.  

Enfim, consideramos que o PIBID tem exercido importantes papéis tanto na 

universidade como nas escolas parceiras. Possibilita, sobretudo, construir futuros docentes 

que valorizam a profissão, que estejam mais preparados para atuarem nas escolas e com uma 

visão de professor-pesquisador sobre sua práxis. 
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DA TEORIA À PRAXIS: EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  
 

Patrícia Casagrande
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 295

 

 

RESUMO:  

Este trabalho tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pelos acadêmicos do Projeto 

de Iniciação a Docência (PIBID) de Língua Espanhola da UNEMAT “Campus” de Tangará 

da Serra na instituição de ensino CEJA- (Centro de Educação de Jovens e Adultos) Antônio 

Casagrande. Por meio deste, procura-se elucidar os trabalhos efetivados a partir das atividades 

e práticas pedagógicas realizadas pelos pibidianos juntamente com supervisora e coordenação 

do projeto e demais segmentos da comunidade escolar. Busca - se explanar as experiências 

adquiridas bem como as aclarações sobre as metodologias de ensino de língua espanhola 

adotadas por essa instituição. A partir desses aspectos tem-se por objetivo uma breve 

explicação sobre os procedimentos utilizados pela escola, e apresentar essa experiência 

particular que visa a um processo inovador de aprendizagem de LEM - Língua Estrangeira 

Moderna.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto PIBID (Programa de Iniciação a Docência/ de Língua Espanhola) consiste 

em um trabalho que visa valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela 

carreira docente; e também elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação 

inicial de professores nos cursos de licenciatura com ênfase a Língua espanhola. Por meio de 

leituras, discussões em grupo e observações de aulas na escola parceira do projeto, tem-se 

intuito de levar as experiências adquiridas no decorrer do desenvolvimento do projeto buscar-

se elucidar as atividades realizadas durante a permanência dos bolsistas na escola, bem como, 

outras ações propostas pelo programa e destacar as relevantes atividades baseadas na 

metacognição para o ensino de Língua Espanhola.  

Com as propostas de trabalho desenvolvidas no Centro de Educação de Jovens e 

Adultos Antônio Casagrande os bolsistas do projeto PIBID de Língua Espanhola a partir da 

prática pedagógica, vivenciam experiências que contribuem com a formação acadêmica. Na 

instituição há um público diferenciado dos demais já trabalhados, visto que, é direcionada ao 

ensino de jovens e adultos. Assim observa-se que as atividades e os demais elementos a serem 

constituídos e reformulados são baseados em um dinamismo interacional, que mescla, muitas 

vezes, aspectos sociais para realizar os trabalhos. Nota-se nas reuniões da escola e na própria 

convivência, o grupo de educadores (que vai além dos professores contando com a ajuda de 

todos os funcionários da escola) sempre almeja ao desenvolvimento de exercícios que unem a 

teoria e a prática procurando e realizando constantemente um ensino eficiente e produtivo.  

Com a aprendizagem sobre essa metodologia de ensino, os bolsistas, assim,  fazem 

parte do grupo de educadores da escola e juntamente com a professora supervisora e 

coordenadora do projeto na instituição,  elaboraram diversas atividades a serem aplicadas nas 

aulas de língua espanhola, sendo, além das aulas a elaboração de oficinas que possuem como 

embasamento e temática um país latino- americano no qual são apresentadas algumas 

características e curiosidades socioculturais e os outros exercícios executados pelo projeto que 

vamos elucidaremos no trabalho a seguir. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

De acordo com João Batista Araújo e Oliveira ―[...] a metacognição refere-se às 

estratégias de pensar o pensar, ou seja, pensar sobre o que está sendo aprendido. É o processo 

de monitorar a aprendizagem‖ (OLIVEIRA, 2004, p.78). Por meio da metacognição 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 970 

elaboram-se ferramentas, que auxiliam a quem venham aprender a  se tornarem verdadeiros 

aprendizes, a qual tem como, principal proposta mostrar ao estudante a explicitação do 

próprio processo de pensar desta forma. Um ensino metacognitivo se baseia resumidamente 

em um trabalho de reflexão que se reforça a cada conteúdo estudado, por isso as metodologias 

de aprendizagens elaboradas pelo educador variam desde ―[...] técnicas simples de leitura, 

leitura dinâmica ou mnemônica, para facilitar a retenção, [...] solução de problemas e de 

explicitação do próprio processo de pensar. Inclui, também, instrumentos, processos e 

critérios de auto-avaliação.‖ (OLIVEIRA, 2004, p.78). Nota-se que as abordagens do estudo 

metacognitivo passam a ser dinâmicas e exigem do educador uma dedicação que o faz pensar 

constantemente em atividades que floresçam o desempenho crescente no aluno, tendo por 

objetivo, construir com dinamismo esta experiência para iniciação a docência na Língua 

Espanhola.  

A instituição segue uma estrutura de ensino diferenciada das escolas regulares,  desta 

maneira utiliza atividades que apresentem várias vertentes de ensino-aprendizagem. É 

essencial, por isso, aos educadores e bolsistas utilizarem exercícios baseadas na 

metacognição, visto que por meio deles, como explica Claudia Davis (2004)  

O professor poderá construir atividades que estimulem e promovam o 

raciocínio do aluno [...] fazendo uso do pensamento para processar 

informações e orientar a tomada de decisões acertadas de acordo com 

valores consensualmente priorizados em seu tempo e sociedade [...] 

(DAVIS, 2004, p.3). 

 

A autora referida, diz ainda que a metodologia baseada em cognição propicia aos 

estudantes:  

[...] uma forma de explicitar [...] modalidades de pensamento, tornando-as, 

assim, passíveis de ser compartilhadas; b. um estímulo ou motivação para 

pensar, de forma a alcançar decisões acertadas; c. a coragem para enfrentar 

situações novas; d. a transferência de estratégias e conhecimentos gerados 

em um dado contexto para outros[...] (DAVIS, 2004, p.1)  

 

 A instituição adota como base para inserção desses meios educacionais, a 

metodologia da problematização, que é representada pelo método do Arco, que inicia da 

realidade do educando visando o procedimento educacional individual e social, assim partem 

pelos seguintes pressupostos:  

 1° passo-observação da realidade: os educandos expressam suas percepções 

levantando os problemas;  
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 2° passo- pontos chaves: identificam-se os pontos chaves de maior importância;  

 3° passo-teorização: os educandos constroem seus próprios conceitos, através do 

conhecimento cientifico, com o estímulo do educador;  

 4° passo-hipótese de solução: confronto da realidade com a teorização;  

 5° passo- aplicação à realidade: o educando pratica e fixa as soluções que o grupo 

identifica como mais viáveis e aplicáveis.  

Observa-se que a metodologia do Arco parte da realidade e posteriormente aos 

respectivos meios para uma atividade interativa e interdisciplinar aos alunos com o conteúdo 

estudado, buscando assim, com que estes realizem as conseguintes ações pedidas em sala. 

Nessa metodologia que apresenta o constante processo de contextualização, percebe-se uma 

ramificação da teoria de Paulo Freire, fundamentada na reflexão-ação.  

As teorias desse autor não são utilizadas apenas por seu grande auxílio à educação 

brasileira, mas também por ter como ―vigência de seu pensamento transcendente‖ às 

fronteiras e o âmbito restrito e original da alfabetização de adultos (OSORIO, 2003, p.133). 

Esse trabalho do autor, como comenta Osorio (2003) começou em 1963, quando foi 

convidado pelo presidente João Goulart para desenvolver o programa de alfabetização de 

adultos em escala nacional e trabalhar no Movimento para a educação básica. 

 Paulo Freire nesse período, conforme Augustín Osorio (2003) escreve sua tese de 

doutorado ―educação e atualidade brasileira‖. Esse texto, já com algumas mudanças, é 

publicado posteriormente com o titulo de A educação como prática da liberdade (1969) 

percebe-se assim que a teoria de Freire já defendia um ensino transformador, tendo como base 

inicial, a educação como elemento de libertação propiciando ao individuo o caminho de 

interseção ao seu meio, visando à construção de saberes mais livres e democráticos.  

Paulo Freire também defende uma educação construtivista de conhecimento. No CEJA 

Antônio Casagrande esse aspecto também é utilizado constantemente, pois como ressaltamos, 

todo o corpo pedagógico da instituição trabalha unido e reflete essa união aos alunos, essa 

construção de conhecimento nos remete aos apontamentos, não só de Freire, como também, 

de Jean Piaget, pois como elucida Raquel Kohen (2003) para esse pensador o trabalho em 

grupo permite a superação do egocentrismo, fato que auxilia na construção da autonomia. A 

autonomia nos educandos dessa instituição resume as metas almejadas por Paulo Freire.  

Esse efeito impulsiona o educando há realizar o conhecimento no processo constante 

de criação e não de repetição, como complementa Juan Delval (2003) ―o contraste das 
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próprias opiniões com as de outras pessoas constitui uma das vias fundamentais do progresso 

do conhecimento, e por isso, o desenvolvimento cognitivo (DELVAL, 2003, p.11). Sendo 

assim, os exercícios cognitivos se formulam como o resultado dessa soma entrelaçadas de 

conhecimentos. 

 

3 METODOLOGIA 

O  presente trabalho é composto por dois momentos, inicialmente os acadêmicos 

desenvolveram atividades supervisionadas e em um segundo momento após o estudo de 

bibliografias que fundamentos os desenvolvimentos da educação é que o processo de escrita 

se inicia, permitindo assim, que os acadêmicos registrem e suas experiência, o momento de 

escrita e revisão bibliográfica permite, ainda, que os acadêmicos troquem experiências e 

ampliem seus conhecimentos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Desta maneira, as atividades desenvolvidas no ensino de língua espanhola, por 

exemplo, são detalhadamente elaborados sempre utilizando, textos, vídeos, músicas e outros 

elementos didáticos, que trazem de maneira clara e direta os conteúdos explanados. É preciso 

que se desenvolva nos alunos a competência das quatro habilidades – compreensão, produção 

oral e produção escrita – tanto na língua materna quanto na língua estrangeira, visto que assim 

é possível que se concretize ainda uma boa compreensão não apenas da língua e suas 

particularidades, mas também, da cultura que a acompanha. 

La lengua no es sólo un aspecto importante de la cultura, sino también un 

medio de acceso a las manifestaciones culturales. [...] En la competencia 

cultural de una persona, as distintas culturas (nacional, regional, social) a las 

que ha accedido esa persona no coexisten simplemente una junto a otra. Se 

las compara, se las contrasta e interactúan activamente para producir una 

competencia pluricultural enriquecida e integrada, de la que la competencia 

plurilingüe es un componente, que a su vez interactúa con otros 

componentes. (Orientações curriculares nacionais para o ensino médio, p. 

151, citando Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.) 

 

Os professores  e bolsistas PIBID , como observado, utilizam vários gêneros textuais 

para realizar os exercícios, assim observa-se que a utilização de textos, embasados pela 

Linguística Textual, desenvolvem nos alunos as mais variadas competências e habilidades 

propostas pela OCNs - Organizações Curriculares Nacionais. 

 Assim, com essa metodologia de ensino os bolsistas do PIBID também foram 

inseridos e convidados a compreender e exercer esse planejamento de aula, deste modo, 
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juntamente com os professores da área de Linguagem, elaboramos as atividades a serem 

aplicadas em sala. Vale ressaltar que os pibidianos foram divididos entre o horário matutino e 

vespertino. O cronograma seguido visa o planejamento das aulas, materiais pedagógicos, 

oficinas, elaboração do parecer descritivo do desenvolvimento da aprendizagem, desta 

maneira as atividades são aplicadas e desenvolvidas de acordo com o horário de permanência 

do bolsista na escola, estes devem cumprir a carga horária de vinte horas semanais.  

Para essa interação elaboram-se práticas que abordem as metodologias metacognitivas 

do ensino da Língua espanholado visando sempre o real envolvimento do bolsista coma 

proposta didática, busca-se realizar atividades que apresentem os aspectos propostos pelas 

OCN´s. 

Estamos diante de um gesto político claro e, sobretudo, de um gesto de 

política linguística, que exige uma reflexão acerca do lugar que essa língua 

pode e deve ocupar no processo educativo; reflexão sobre a maneira possível 

de trabalhá-la com o máximo de qualidade e o menor índice de 

reducionismo, um reducionismo a que, ao longo da história, se viu afetada a 

nossa relação com a Língua Espanhola e com os povos que a falam (OCN´s, 

2006, p.128).  

 

Essa metodologia desafiante se apresentou como mais um elemento que contribui com 

a formação acadêmica, visto que partirmos pela ideia de ir além da gramaticalidade 

tradicional trabalhada em sala; e realizar o que as OCN´s destacam no ensino sobre a língua 

estrangeira, pois, segundo ela, há no Brasil vários estereótipos em torno da Língua Espanhola. 

[...] mais de uma vez indiferenciados em imagens constituídas de fragmentos 

de diferentes setores do mundo hispânico, como se esse fosse uma só coisa, 

imagens permeadas de preconceitos que marcaram por muito tempo nossa 

relação com essa língua e essas culturas. (OCN´s, 2006,p.128).  

 

Esse pré-conceito sobre a língua e consequentemente sobre os hispano-falantes se 

perpetua há anos e como uma verdade criada,  repassa a concepção de uma língua já 

apreendida; assim como, uma cultura sem importância a se conhecer, são vistos como pessoas 

que falam a mesma língua, e que possuem apenas uma nacionalidade; ação essa que não 

ocorre quando nos referimos aos espanhóis. Ainda de acordo com o que explica as OCN´s 

esse olhar dos estudantes brasileiros sobre os hispano-americanos é um problema que se 

desenvolveu desde a colonização e como destacado:  

Essa relação foi marcada também, ao longo das últimas décadas, por uma 

hegemonia do que o espanhol peninsular se impôs, por várias razões, tanto a 

professores hispano-falantes latino-americanos quanto a professores e 

estudantes brasileiros, levando à consolidação de preconceitos, à 
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camuflagem das diferenças locais e ao apagamento das diferentes culturas e 

manifestações linguísticas que configuram a diversidade identititária do 

universo hispano-falante (CAMARGO, 2004, 143-144 apud OCN´s, 2006, 

p.128).  

 

A realização das práticas pedagógicas, assim como, a vivência sobre essa metodologia 

de ensino,  enriquece a  base da iniciação a docência, proporcionando um real estreitamento 

da relação teoria e prática, permitindo ao bolsista vivenciar que lhe foi ensinado através de 

teorias pela faculdade, enfatizando a Língua Espanhola e melhorando qualidade no ensino do 

idioma.  

A experiência de poder conviver em uma escola que segue o ensino para jovens e 

adultos ensina e proporciona a oportunidade de interagir com um meio antes desconhecido 

por alguns bolsistas e que infelizmente não é discutido devidamente na graduação. 

O objeto de trabalho/estudo sempre busca o aprimoramento, o que se observa nas 

atitudes do grupo educacional do CEJA Antônio Casagrande e a ação integradora dos 

bolsistas do programa PIBID, pois eles sempre procuram conhecer métodos que 

proporcionem aos estudantes atividades ricas e críticas que permitam o desenvolvimento da 

autonomia e desempenho do conhecimento. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de práticas pedagógicas proporciona relevante experiência observa que 

ser professor vai além do que é visto por nossos olhos enquanto alunos, pois o educador vai 

além do quadro, giz, esse profissional abraça para si responsabilidades múltiplas que tendem a 

levar os alunos ao conhecimento envolvente e que forneça a eles as condições cabíveis de 

interação com seu meio social e ainda a obter o conhecimento que o auxiliará a prosseguir no 

seu caminho de aprendizagens.  

       O desenvolvimento das práticas pedagógicas oportuniza a formação inicial 

contextualizada, na qual o exercício da docência faça parte da vivência dos estudantes do 

Curso de Letras, buscando, assim, qualificar suas práticas no ensino da Língua Espanhola. O 

estreitamento escola/universidade é de fundamental importância para refletir sobre o ensino, 

desde a escola básica até a educação superior e para depois dela. A participação do discente 

universitário em propostas como esta contribui para sua formação, pois é na relação 

escola/universidade que se qualificam as práticas educativas. 
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O relato de experiência por nós apresentado desenvolve um olhar crítico sobre a 

prática docente, oferecendo-nos subsídios para o desenvolvimento de nossa autonomia 

intelectual e profissional, além de possibilitar aos bolsistas a ação de pesquisa dentro da área 

de conhecimento. 

 

6  REFERÊNCIAS 

BRASIL, OCN´s (Orientações Curriculares para o ensino médio) Linguagens, códigos e suas 

tecnologias / Secretaria de Educação Básica. – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Básica, 2006. p. 239 Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf. Acessado em 

04/09/2012.  

DAVIS,Claudia,Marina M. R. Nunes e Cesar A. A. Nunes Metacognição e Sucesso 

Escolar:Articulando Teoria e Prática. 2004. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ 

cp/v35n125/a1135125.pdf  Acessado em:12/09/2012.  

OLIVEIRA, João Batista Araujo A Pedagogia Do Sucesso: Uma Estratégia Política para 

Corrigir o Fluxo Escolar e Vencer a Cultura de Repetência, 15. Ed.- São Paulo: Saraiva: 

Instituto Ayrton Senna, 2004.  

SEBARROJA, Jaume Carbonell etal. Pedagogias do século XX. In: DELVAL Juan Jean 

Piaget - Porto Alegre: Artmed 2003.  

SEBARROJA, Jaume Carbonell etal. Pedagogias do século XX. In: OSORIO Augustín Paulo 

Freire - Porto Alegre: Artmed 2003.  

RIBEIRO Célia, Metacognição: Um Apoio ao Processo de Aprendizagem, Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 2003. Disponível em. http://www.scielo.br/pdf/prc/v16n1/16802.pdf 

Acessado em 27/11/2012. 

CONSEJO DE EUROPA. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación. Unión Europea, 2001. Disponível em: 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco  ACESSADO 26/06/2013 

http://www.scielo.br/pdf/prc/v16n1/16802.pdf
http://cvc.cervantes.es/obref/marco


 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 976 

DISCUTINDO DIVERSIDADE CULTURAL EM SALA DE AULA: O ESPAÇO DA 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA PARA UMA PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO 
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RESUMO  

Faz algum tempo que a escola brasileira vem se confrontando com problemáticas de diversas 

ordens e naturezas, levando pesquisadores e estudiosos, preocupados com o espaço escolar, a 

lançarem mão de reflexões sobre temáticas como racismo e descriminação no meio escolar. 

Tomando o ambiente escolar como espaço importante para o enfrentamento de problemáticas 

atuais, como racismo e discriminação, o presente trabalho teve por objetivo analisar o modo 

como, por meio da iniciação a docência, a interdisciplinaridade pode vir a ser ferramenta de 

suma importância para discussões a partir do eixo, diversidade cultural em sala de aula. 

Pensando a importância de refletir a questão da diversidade cultural em sala, a atividade 

recorreu a um método de trabalho que atentasse para uma bibliografia que se debruça não 

apenas sobre a pluralidade das culturas, mas também sobre a interdisciplinaridade, importante 

ferramenta para formação inicial de futuros professores. Após o desenvolvimento da pesquisa 

é possìvel indicar ao menos duas ponderações passìveis de reflexões. As ―Diretrizes‖ são de 

fundamental importância, em termos de orientação aos iniciados à docência, por assinalar 

uma educação para preparação de cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial. Os 

programas de iniciação a docência representam alicerce importante quando da existência de 

objetivos que visam incorporar de forma vigorosa, à formação de professores, às pesquisas 

que abordam historicamente experiências concretas de criação e transformações culturais e 

identitárias. Portanto, faz-se necessário uma devida atenção dos envolvidos com a iniciação à 

docência, de modo à, futuramente, romper com o despreparo que muitos docentes 

demonstram ao abordar diversidade cultural em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Iniciação à docência. Formação Profissional. Diversidade Cultural 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o final da década de 1990, as noções de cultura e diversidade cultural 

começaram a se fazer presentes nas normatizações estabelecidas pelo Ministério da Educação, 

com objetivo de regular o exercício do ensino fundamental e médio. Isso ocorria devido o 

novo lugar político e social conquistado pelos chamados, movimentos negros e contra o 

racismo na política brasileira e em especial no campo da educação (ABREU; MATTOS, 

2008)  

Nos dias atuais a escola brasileira tem figurado entre as principais instituições que são 

―responsáveis‖ pelos caminhos e futuros alicerces da sociedade. Eleita como forte agente para 

transformação social, o espaço escolar talvez seja uma das poucas organizações a ocupar-se 

de problemáticas profundas e muitas vezes historicamente enraizadas no seio do que podemos 

identificar como ―cultura brasileira‖. Dessa forma, problemas oriundos do ambiente social 

(racismo, descriminação, preconceito, intolerância, desigualdade e etc.) são transportados para 

o ambiente escolar, algo que pode representar verdadeiro desafio aos educadores, educandos, 

pais e todos aqueles envolvidos com o processo educacional. 

Sendo a Escola local privilegiado para o enfrentamento de problemas que marcam 

nossa sociedade e que muitas vezes afetam nosso cotidiano, algumas interrogações são 

passiveis de ponderações: qual o posicionamento que as instituições de ensino têm tomado em 

relação a problemas localizados na comunidade na qual ela está inserida? Como é feito, pelas 

escolas, a discussão em torno de cultura e identidade? De qual forma a escola brasileira têm 

alertado sua clientela sobre a importância em perceber, valorizar e respeitar as diferentes 

culturas presentes no espaço nacional? Interrogações que fixam a importância presente em 

discutir problemáticas que circundam a temática diversidade cultural em sala de aula.  

A reflexão sobre diversidade cultural em sala de aula é cabível também aos 

responsáveis pela instrução e formação de consciência, professores, estagiários e finalmente 

aos iniciados na docência. Assim, compreendendo a Escola como agente para transformação 

social, o presente trabalho teve por objetivo analisar a possibilidade de, por meio da iniciação 

à docência e com a contribuição da interdisciplinaridade, fomentar o debate e a reflexão em 

torno do tema diversidade cultural no ambiente escolar.  

Diante dos problemas sociais manifestados na sociedade brasileira e do papel ocupado 

escola diante destes, sua importância é mais que evidente. É nesse contexto que as discussões 
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em torno da diversidade cultural em sala de aula tornam-se, de extrema importância, pois a 

partir da extensão escolar é possível uma aproximação que abrange não apenas educandos, 

mas a todos os envolvidos no processo educacional. No contexto de abranger todos os 

envolvidos com a educação, faz-se necessário um aporte sobre a atuação dos que se iniciam 

na carreira docente, uma vez que, possivelmente, serão sujeitos formadores de consciência das 

gerações futuras.     

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com intuito de desenvolver um trabalho em prol de construções reflexivas sobre a 

aproximação e o dialogo entre iniciação a docência e diversidade cultural, documentos e 

pensadores foram analisados de modo a identificar suas orientações e ideologias. Assim, 

documento importante na confecção deste trabalho foram as ―Diretrizes‖, que serviu de 

suporte para o debate sobre racismo, que, em grau satisfatório auxilia no modo como 

discutimos diversidade cultural no ambiente educacional. 

 De modo geral, as ―Diretrizes‖ tiveram papel importante no que tange ao 

reconhecimento da Lei 10.639/2003, representando também uma conquista dos militantes do 

movimento negro no Brasil. Nesse contexto, ao lutar por melhores condições de existência 

para os negros, pode-se perceber que as ―Diretrizes‖ são objetivas em explicitar seu repúdio a 

uma orientação ideológica etnocêntrica, ao passo que sugere planos de ação em beneficio de 

toda sociedade.  

Outro aspecto importante contido nas ―Diretrizes‖ diz respeito à preocupação em 

relação à cidadania, uma feição mais plural e ampla, onde é transparente a necessidade do 

trabalho com a diversidade cultural pelo envolvidos com o processo de formação escolar. 

Com isso, as orientações reclinam sobre todos os sujeitos, direta ou indiretamente, envolvidos 

com o universo escolar, pais, filhos, enfim, a sociedade como um todo. Segundo o 

documento: 

 

Precisa o Brasil, país multiétnico e pluricultural, de organizações escolares 

em que todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de 

aprender e ampliar conhecimentos, sem ser obrigados a negar a si mesmos, 

ao grupo étnico/racial a que pertencem, a adotar costumes, ideias, 

comportamentos que lhes são diversos. E estes certamente serão indicadores 

da qualidade da educação que estará sendo oferecida pelos estabelecimentos 

de ensino de diferentes níveis. (DIRETRIZES/MEC, 2006, p. 240) 
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Além das ―Diretrizes‖, escritos de pesquisadores como Martha Abreu e Hebe Mattos 

contribuíram com a discussão em torno da pluralidade cultural e suas significações para o 

meio escolar. Em artigo sobre o texto das ―Diretrizes‖ as autoras, afirmam que este dá vazão 

para uma série de interpretações, mas que também é enfático em dizer que não se trata de 

dividir a sociedade brasileira em grupos culturalmente fechados, mas de estimular a 

convivência entre as diferentes culturas. Para as autoras as ―Diretrizes‖ traz para escola, pela 

primeira vez, ―... discussão das relações raciais no Brasil e o combate ao racismo, tantas vezes 

silenciado ou desqualificado pelas avaliações de que o Brasil é uma democracia racial.‖ 

(ABREU; MATTOS, 2008, p.09).  

Para pensar a importância contida na formação docente, em relação à diversidade 

cultural, foram significativos os trabalhos de: FRANCO; BORDIGNON; NEZ (2012), que 

versa sobre a importância contida no PIBID
298

 quando de sua capacidade em problematizar 

questões de nossos dias em sala de aula; as reflexões contidas em Formação continuada de 

professores para a diversidade cultural: ênfases, silêncios e perspectivas (CANEN; 

XAVIER, 2011) que buscaram enfatizar a valorização da formação para o enfrentamento de 

problemáticas sociais e o fortalecimento da escola.  

Em sua tese de doutoramento, intitulado, Representações sociais sobre diversidade 

cultural na formação inicial de professores, Tania Cristina Wilson desenvolveu uma 

atividade visando identificar as representações sociais feitas por estudantes de licenciatura 

sobre diversidade cultural. Para a autora diversidade está entendida como variedade, 

multiplicidade, fruto do desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Num contexto 

de reflexão sobre diversidade cultural está se aproxima de Martha Abreu e Hebe Mattos, 

quando cita que há uma estreita relação entre este e a pluralidade de marcadores indenitários, 

a exemplo da etnia, religião, orientação sexual, classe, gênero, classe e etc. Nesse sentido, 

ambos os trabalhos apontam para uma necessária reflexão acerca do multiculturalismo, termo 

caro em nossos dias.  
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METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento desta atividade optou-se pela reunião de trabalhos que versam sobre 

pluralidade cultural, pensando uma aproximação reflexiva com o termo diversidade cultural e 

que também deixasse espaço para reflexão sobre ações que giram em torno da 

interdisciplinaridade. Dessa forma recorreu-se a um suporte bibliográfico que orienta para 

possíveis intervenções no ambiente escolar, e em particular na sala de aula, isso pensando o 

trabalho com a iniciação à docência. 

Visando uma reunião bibliográfica que atendesse o objetivo do trabalho, foram captados 

artigos, tese de doutoramento, capítulos de livros, documentos que versam sobre a legislação 

educacional além de usar a internet como recurso de pesquisa. Após a reunião dos textos 

houve uma analise ponderando as passagens que fossem relevantes para o desenvolvimento 

do trabalho e aquelas que permitem uma aproximação entre os autores. 

No caso dos artigos, estes, foram frutos de busca em locais específicos, oriundos de eventos 

acadêmicos e revistas eletrônicas especializadas. O uso de uma tese neste trabalho foi possível 

após pesquisa na rede, em bancos de dados. Os capítulos usados foram retirados de livros, que 

mesmo tendo como foco assuntos correlatos, representam forte contribuição para reflexões 

acerca da temática diversidade cultural. O uso da rede também serviu de suporte para 

pesquisar as bases que orientam o trabalho com a iniciação a docência, neste caso a página da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

As leituras foram seguidas de marcações, pontuações e criticas sobre o pensamento dos 

autores.  Ainda sobre os autores, o trabalho teve seu desenvolvimento a partir de uma breve 

pesquisa sobre a carreira dos mesmos, verificando suas origens acadêmicas, contribuições e 

linhas ideológicas. Assim, mesmo tendo ciência da transcrição dos documentos e escritos, 

houve uma orientação atenta para críticas e reflexões construídas a partir do referencial 

bibliográfico, mas sem muitas transcrições.       

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu sugerir duas linhas passiveis de reflexão e 

discussão acerca da diversidade em sala de aula e de sua aproximação com a iniciação à 

docência. Assim ―Diretrizes‖ são representativas no processo educacional que visa entre 

outras questões à formação para cidadania e eleição da igualdade social. Um segundo aspecto 
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resultante diz respeito ao papel da iniciação docente enquanto elo para formação que atenta 

para questões culturais e identitárias.  

 

As “Diretrizes” e a educação para diversidade cultural 

A importância da Escola enquanto instituição social não se deve apenas às suas 

contribuições sobre aspectos de aprendizagem ou formação disciplinar, mas também em 

virtude de seu caráter de formação social, de preparação de sujeitos para intervenção na 

realidade no qual esteja inserido. Assim, pode-se perceber que as ―responsabilidades‖ sociais 

que giram em torno do espaço escola são complexas e exigem dos participes do processo 

educacional cooperação sistemática além de uma atualização constante em torno da jurisdição 

que regulamenta as ações da Escola. Nesse contexto, de preparação e contribuição na 

formação das sociedades, o foco sobre a legislação que versa sobre diversidade cultural 

encontra terreno fértil para reflexões nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

as ―Diretrizes‖.    

No campo da formação docente, pensando o trato com questões que estão relacionadas 

à discussão em torno da diversidade cultural, aspectos que visam uma preparação para o 

trabalho com um ambiente diversificado é pontual. Sobre esse aspecto, o trabalho com 

iniciação a docência, que muito contribui para formação acadêmica daqueles que visam atuar 

no espaço escolar, pode em algum momento voltar-se para analise e reflexão acerca das 

―Diretrizes‖ e de suas contribuições para trabalhos em torno da diversidade cultural. A 

atenção lançada sobre as ―Diretrizes‖ justifica-se por sua forte contribuição a formação para 

cidadania, embasada em preceitos de igualdade e respeito ao direito do outro.  

Apesar de as ―Diretrizes‖ serem compostas, em seu caráter prático, por ações voltadas 

para relações étnico-raciais, estas não estão diluídas nas justificativas por explicar a realidade 

brasileira em sua diversidade, e, consequentemente a luta pelo respeito à cultura brasileira. O 

caráter voltado para as relações étnico-raciais deve ser interpretado como sendo fruto da luta 

que determinados grupos sociais construíram em prol do reconhecimento sobre a contribuição 

da cultura africana para com a brasileira (SANTOS, 2005). Com isso, as ―Diretrizes‖ 

valorizam a busca pelo ―reconhecimento‖ ou mesmo entendimento acerca da formação 

cultural brasileira, algo muito representativo para uma sociedade crivada de problemas 

gerados a partir do racismo e do preconceito.  
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Ao interpretar as letras contidas nas ―Diretrizes‖ Martha Abreu e Hebe Mattos indicam 

que: ―Os processos de troca cultural e hibridização de culturas não são mencionados como 

possibilidades reais de trabalho com culturas.‖ (2008, p. 13). Essas são questões fundamentais 

para reflexão sobre diversidade das culturas e o modo como nossa sociedade se relaciona com 

está realidade, uma vez que há uma necessidade de romper com o pensamento sobre uma 

cultura brasileira uniforme e homogênea.  

As ―Diretrizes‖, que foram formuladas tendo como público alvo as diversas instancias 

da sociedade brasileira, deixa claro sua prerrogativa política visa à construção de uma 

sociedade pautada na igualdade, onde, segundo o texto:  

 É necessário sublinhar que tais políticas têm também como meta o direito 

dos negros, assim como de todos cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos 

níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados 

por professores qualificados para o ensino das diferentes áreas do 

conhecimento; com formação para lidar com as tensas relações produzidas 

pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a reeducação 

das relações entre diferentes grupos étnico-raciais, ou seja, entre 

descendentes de africanos, europeus, de asiáticos e de povos indígenas. (sic) 

(DIRETRIZES/MEC, 2006 p.231)   

 

A ―sensibilidade‖ de que fala o texto é algo que estudiosos, ao refletirem sobre o papel 

social da escola, bem como sua aproximação com questões inerentes a diversidade cultural, 

vêm discutindo. Para José Ricardo Fernandes é necessário ―... propiciar por meio do ensino 

em todos os nìveis, o conhecimento de nossa diversidade cultural e pluralidade étnica...‖ 

(FERNANDES, 2005, p. 386). Martha Abreu e Hebe Mattos criticam as atuações e políticas 

em torno do ―reconhecimento‖ das diferenças culturais, que, segundo as quais mantem e 

renovam as desigualdades e hierarquias raciais inibindo as ações em torno da diversidade 

cultural brasileira. Para Yvonne Maggie, ―... é preciso valorizar a ‗diversidade‘ a fim de 

superar as desigualdades étnico-raciais.‖ (MAGGIE, 2005-2006, p. 118). Dessa forma, as 

discussões contidas nas ―Diretrizes‖ são fundamentais para construção de ideias que visam o 

combate de problemas fortemente enraizados em nossa sociedade, tendo como principal 

ferramenta uma educação voltada para formação de cidadãos conhecedores de seu papel 

enquanto agente para transformação social.   
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Diversidade cultural e formação inicial de professores 

As propostas que identificam nas escolas importantes instituições para o 

enfrentamento de problemáticas sociais, permitem perceber no trabalho docente, um 

importante aliado para os objetivos propostos. É assim quando analisamos o conteúdo 

sugerido pelas ―Diretrizes‖ ou pelos PCNs
299

, sendo que a primeira deixa claro em suas linhas 

a importância que há na qualificação de professores para uma educação de qualidade para 

todos. Assim, a perspectiva de trabalho que envolve discussões em torno da diversidade 

cultural no meio escolar é algo que perpassa a atuação do professor, agente importante no 

contexto de formação social do aluno.  

Tendo em vista que a discussão sobre diversidade cultural é um suporte importante 

para o fortalecimento de debates em torno das questões raciais, o preparo dos profissionais da 

educação em relação a essa temática impõe-se como algo imperativo. Em estudo sobre o 

modo como alguns professores de escolas brasileiras lidam com discussões sobre igualdade 

social, racismo, respeito às diversidades, Yvonne Maggie, em Uma nova pedagogia racial? 

(2005-2006) verificou que sobre esse tipo de abordagem há uma falta significativa de 

dedicação dos professores, sendo que em um estudo de caso pode ser verificado que o 

trabalho chega a ter participação ativa de dois professores, isso no universo do Ensino 

Fundamental. Sobre esse aspecto da realidade escolar vale lembrar que, a realidade da carreira 

docente e das políticas educacionais, como é indicada por Martha Abreu e Hebe Mattos, 

muitas vezes é um empecilho ao trato de abordagens que facilmente podem representar 

novidade ao cotidiano docente. 

Ainda na universidade, espaços que são voltados para iniciação à docência 

representam forte aliado na preparação dos licenciados, uma vez que se objetiva o primeiro 

contato entre escolas e futuros professores. Sobre esse aspecto, por exemplo, o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) torna-se um programa importante para 

o fortalecimento da formação docente. Refletir sobre a ação de programas com essa natureza é 

algo fundamental para pensarmos discussões sobre diversidade cultural no seio escolar, pois: 

―O conhecimento, a pesquisa e o respeito à diversidade de povos e culturas são 

imprescindíveis para a construção de políticas públicas educacionais voltadas à formação 
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docente.‖ (FRANCO; BORDIGNON; NEZ, 2012, p.12). Com isso a preocupação com a 

formação acadêmica é um dos pressupostos idealizadores do PIBID, com foco, entre outros, 

na participação dos bolsistas nas metodologias, tecnologias e práticas docente, responsáveis 

em inovar por meio da interdisciplinaridade (CAPES
300

, 2013). Nesse contexto, a prática 

interdisciplinar, permiti aos acadêmicos aproximar-se de questões que envolvem diversidade 

cultural de forma consciente, atentando para a importância desse debate em nossa sociedade. 

Para Tânia Cristina, políticas educacionais que fomentam a qualificação na formação docente 

são imprescindíveis, na medida em que:       

 
Toda e qualquer proposta de Educação de qualidade, democrática, que promova a 

cidadania e a eqüidade, passa pelo enfrentamento da promoção de formação 

diferenciada para os professores. Dado o papel imprescindível exercido por esses 

profissionais para a efetividade das políticas públicas educacionais, a formação de 

professores assume posição ímpar, enquanto essência de um projeto de 

desenvolvimento da Educação no País que ultrapasse os horizontes postos por uma 

visão tradicional de escolarização. Propor políticas que deem conta da real situação 

brasileira, face à qual novas demandas para atuação do docente surgem a todo o 

momento, impõe repensar, de modo dinâmico e inclusivo, o conteúdo das formações 

tanto iniciais quanto continuadas. (sic) (TELES, 2006, p.12) 

 

O quadro acerca da profissão professor, muitas vezes desgastada e sem muitos 

atrativos aos pretendentes desta função, mesmo com a definição de sua importância para os 

objetivos educacionais, ainda carecem de maiores atenções. Esse aspecto da formação docente 

é criticado por Tânia Cristina, assim, segundo a autora: ―No Brasil, as polìticas de formação 

de professores, de uma maneira geral, vêm se caracterizando pela fragmentação e adequação 

das propostas às recomendações das agências internacionais como o Banco Mundial.‖ 

(WILSON, 2011, p.50). Ainda segundo Tânia, a falta de políticas que valorizem a formação é 

o principal fator para evasão, ainda nos curso de licenciatura, e consequente escassez desses 

profissionais na educação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o término do trabalho, algumas considerações podem ser feitas, não apenas como 

ato de finalizar o trabalho, mas como modo de resgatar pontos estratégicos e apontar 

prováveis caminhos a serem trilhados. Os programas e projetos que discutem iniciação à 
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docência no plano de aproximação de bolsista ao mundo e a vivencia escolar tem se efetivado 

de forma positiva no meio acadêmico. Dessa forma os estudos e as analises construídos ao 

longo do desenvolvimento permite concluir que a ação dos sujeitos envolvidos com a 

iniciação à docência deve estar apta a refletir sobre a diversidade cultural e o modo como este 

tema contribui para formação dos educandos. 

Em relação às orientações necessárias para intervenção nas escolas as ―Diretrizes‖ se 

mostram eficientes quando do encaminhamento de questões que são importantes para a 

concretização de um plano de formação cidadã. Com isso, no âmbito dos documentos oficiais 

elas respondem pelo fortalecimento das discussões em torno de assuntos ligados a sociedade e 

que devem estar presentes no rol dos debates escolares.  

O desafio de aproximar e sensibilizar a comunidade escolar para temáticas e 

problemáticas da sociedade faz parte do papel social da escola. Nesse sentido, e afirmando a 

real importância de refletir a diversidade cultural, os que se iniciam na carreira docente devem 

trabalhar no sentido de se apropriar do conhecimento, que possibilita entender a diversidade 

das culturas como um algo complexo e urgente de meditação, debate e socialização no meio 

escolar. Enfim, o tema diversidade cultural e sua relação com a educação não está esgotado de 

estudos e reflexões, sendo necessário, portanto novas criticas, que busquem entre outras 

coisas o rompimento com o despreparo que muitos docentes demonstram ao se deparar com 

esta temática.     
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RESUMO  

O presente relato tem como objetivo socializar as contribuições do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Um dos principais elementos que determinam uma 

boa qualidade de ensino é a formação inicial dos professores. Sabendo que um dos objetivos 

do programa é contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, acreditamos que o PIBID contribui para a correção das deficiências supracitadas e 

com os avanços que o país tanto precisa no que se refere à educação e à formação docente de 

qualidade. Mas são poucos os professores que tem essa oportunidade de adquirir essa bolsa 

muitos acadêmicos nem sabe da existência desse programa. Foi a partir de um Decreto 

Presidencial, no ano de 2009 que se abriram as portas à criação da Política Nacional de 

Formação Docente; no decreto n°6.755 lemos: Fica instituída a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar, 

em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a 

formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas de 

educação básica. Os acadêmicos que tiveram a oportunidade de adquirir a bolsa do programa 

relataram que ajudou a conhecer mais profundamente assuntos problemáticos abordados na 

atualidade dentro do contexto da escola. E que o programa lhes serviu com boas experiências. 

Em contra ponto os professores que não tiveram essa oportunidade saem dos bancos das 

faculdades diretamente para as salas de aula e se deparam com uma dura realidade. Como 

lidar com o educando com dificuldade de leitura e escrita? Se deparam com a indisciplina, 

uma sala que se trabalha com o ciclo mas é uma sala multifaseada. Como trabalhar com esses 

alunos? Como escrever para esses alunos no quadro? Como ensinar as 4 formas de escrita. 

São inúmeras perguntas que o profissional faz quando está confrontando com esta realidade 

que com o passar do tempo a prática vai tomando forma. Concluímos que na universidade 

muita das vezes temos teoria, a prática vem com a experiência que só se adquire no dia a dia.      

 

Palavras-chave: Teoria. Prática. Docência. Realidade.    
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é apresentar, a contribuição para a compreensão do 

trabalho docente, visando mostrar a diversidade que o educador se depara com a teoria e a 

prática em sua formação inicial 

A formação do indivíduo é, portanto, sempre um processo educativo, mesmo 

quando não há uma relação consciente (tanto de parte de quem se educa, tanto 

de parte de quem age como mediador) com o processo educativo que esta 

efetivando no interior de uma determinada prática social‖ (Duarte 1993, p.47-

48) 
 

Uma boa qualidade de ensino é fundamental para a formação inicial dos educadores, 

pesquisas recentes têm descoberto que essa formação tem sido insuficiente porque os professores 

não se sentem preparados para atuar e lidar com os desafios diários do contexto escolar; isso 

porque, de um modo geral, as disciplinas ofertadas na sua formação são dissociadas da prática, 

causando um empobrecimento quanto à inserção do licenciando na escola.  

 Segundo Pimenta (2009), o currículo de formação têm-se constituído de um 

aglomerado de disciplinas isoladas entre si, sem nexos com a realidade do futuro educador. 

Assim as teorias, que tem o papel de iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e 

investigação das práticas institucionais, passa a ser apenas saberes disciplinares na formação que 

em geral estão desvinculados do campo de atuação do educador. Esse sujeito que se depara com 

uma realidade muito longe do que ele aprendeu nos duros bancos da faculdade.E indo mais além 

ao pisar os pés em uma sala de aula se defronta com uma turma miscigenada e ai o que fazer? 

Não lembra que precisa analisar o contexto de vida deste educando de onde ele veio, como é sua 

realidade de vida? Talvez esse educando está com fome, família desestruturada, ele pode nunca 

mais voltar a porta por onde ele entrou.È necessário que o currículo seja reformulado e que 

garanta uma postura voltada para a formação de pessoas que pensam, que sejam críticas e 

autônomas, que tenham amplo conhecimento, mas, que esse seja um conhecimento 

contextualizado.  

Foi a partir de um Decreto Presidencial, no ano de 2009 que se abriram as portas à 

criação da Política Nacional de Formação Docente; no decreto n°6.755 lemos:  

Fica instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos profissionais do 

magistério para as redes públicas de educação básica.  
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Esse decreto tem por finalidade organizar a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério para a educação básica, em regime de colaboração entre as instâncias 

de governo e, assim, conseguir alcançar uma melhor qualidade profissional, elevar a qualidade 

da formação inicial e inserir os futuros professores no cotidiano das escolas da rede pública de 

educação. Para que se alcance essa qualidade de formação profissional, o segundo artigo do 

decreto trás os princípios que deverão ser cumpridos como regras fundamentais. Dentre eles, 

destacamos para nossa discussão: 

 V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 

fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

 VI - o reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica 

como espaços necessários à formação inicial dos profissionais do magistério; e  

 XI - a formação continuada entendida como componente essencial da 

profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e considerar os 

diferentes saberes e a experiência docente.  

Para se pôr em prática o conteúdo dessa política se fez necessário a criação de 

programas, como por exemplo, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - 

PIBID, que tem, segundo a CAPES, o objetivo de contribuir na formação dos docentes em 

nível superior e contribuir para a melhoria na qualidade da educação básica nas escolas 

públicas. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, executado no 

âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, tem por 

finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação 

de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública 

brasileira. (DECRETO N° 7.219, 2010). 

O projeto acontece com a inserção dos estudantes bolsistas nas escolas públicas para 

realizarem atividades didático-pedagógicas sob orientação de um professor da escola e 

coordenação de um professor da licenciatura. O PIBID tem benefícios que não se restringem 

apenas aos participantes do programa, mas também as escolas parceiras saem ganhando, uma 

vez que são escolhidas aquelas de baixo rendimento escolar que além de contar com a ajuda 

dos bolsistas para alcançar resultados positivos ainda contribuem para a formação inicial 

desses e da formação continuada do professor da escola, supervisor do projeto.  
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Tendo em vista esse caráter de formação, o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência pode ser considerado um caminho no qual os estudantes em formação 

antecipam a sua prática, em sintonia com Leite (2008) ao tratar sobre o estágio, através de 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes, possibilitando a compreensão 

do contexto social no qual ocorre o processo de ensino/aprendizagem e assegurando que ele 

aprenda a lidar com o processo formativo dos alunos.  

Através da prática aprende-se como se tornar um educador de qualidade é por ela que 

podemos aplicar as teorias e nos certificar delas. Pois como afirma Leite (2008), (...) teoria e 

prática são elementos indissociáveis da atividade docente, uma vez que para se refletir sobre 

seu trabalho, sobre sua ação, sobre as condições sociais e históricas de sua pratica, o professor 

precisa de referenciais teóricos que lhe possibilitem uma melhor compreensão e 

aperfeiçoamento de sua atividade educativa. 

O presente relato tem o objetivo de socializar uma experiência de PIBID como 

ferramenta que contribui para essa aproximação entre espaço de formação e exercício 

profissional. Um professor de matemática formado em um programa tradicional, dificilmente 

estará preparado para enfrentar os desafios das propostas curriculares atuais. Dificilmente ele 

terá condições de constituir um ambiente propício à aprendizagem, defendido por D'Ambrósio 

(1993), porque não teve chance de aprender a trabalhar dessa forma. Ainda assim, vemos que: 

O ambiente necessário para a construção de uma visão de Matemática conforme proposta 

pelos construtivistas caracteriza-se por um ambiente em que os alunos propõem, exploram e 

investigam problemas matemáticos. 

 Esses problemas provem tanto de situações reais (modelagem) como de situações 

lúdicas (jogos e curiosidades) (...) (D'Ambrósio, 1993, p. 37, grifo nosso). 

Os bolsistas têm a oportunidade de por em prática os seus conhecimentos discutidos 

no contexto acadêmico, reelaborar modelos e por e analisar suas praticas, o que, segundo 

Perrenoud (1993), se coloca como essencial à boa formação que é a teoria comprometida com 

uma prática que obriga a tomar decisões, a manusear conceitos, a observar e enfrentar 

situações conflituosas de sala de aula. 

Para os educadores que não tiveram a oportunidade de participarem do PIBID 

relatam que enfrentaram um grande desafio pois tens alguns que fizeram a faculdade EAD a 

situação se tornou ainda mais difícil não tiveram educador presencial e sem online. O 

educador ao se deparar com a realidade foi muito diferente do que se imaginava. Muita 
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cobrança, muito trabalho e pouca didática. Foi necessário ajuda dos colegas de trabalho isso 

quando conseguiria um colega que pudesse colaborar com a tal situação. Outros não tinha 

ainda a formação acadêmica a teoria não estava de acordo com a pratica deixando assim 

confuso pois não tinha e não existe uma metodologia pronta e acabada pois cada um dos 

educandos tem suas peculiaridades. Cabe o educando a cada dia se fazer o percurso de Volta. 

Outros nunca havia trabalhado não sabia nem mimeografar, não tinha noção das famílias 

silábicas, letra cursiva, caixa alta, as formas de escrita   de como elaborar um planejamento 

semanal e anual, muito individualismo os colegas de trabalho pensavam só em si. Em alguns 

casos outros educadores iam para as janelas da escola ver como o outro colega estava dando 

aula e no horário do intervalo ficava questionando sobre sua didática com um tom de 

superioridade. Para outros educadores não tinha preparação para atuar em sala de aula pois 

nos cursos ofertados na maioria das instituições não dão ênfase maior para o bacharelado e 

não em licenciatura. Ficou insuficiente a formação para estar atuando em sala de aula. Mas 

nada melhor do que na pratica no dia a dia. Como diz Cora Coralina: ―Feliz é aquele que 

transfere o que se sabe e aprende o que se ensina‖  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta perspectiva cabe as universidades rever o currículos as práticas e os alunos 

questionem a formação acadêmica dos futuros educadores, ajudando a construir um currículo 

mais coerente com a realidade da sala de aula na educação básica.   

Na visão de unidade, teoria e prática são dois componentes indissolúveis da ―práxis‖ 

definida como atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado ideal, teórico e um lado 

material, propriamente prático, com a particularidade de que só artificialmente, por um 

processo de abstração, podemos separar um do outro. Essa relação não é direta nem imediata, 

fazendo-se através de um processo complexo, no qual algumas vezes se passa da prática à 

teoria e outras desta à prática (VASQUEZ, 1977).   

A separação, e mesmo oposição, entre teoria e prática é frequentemente denunciada 

pelos educadores, ao mesmo tempo em que é explicitado o desejo de buscar novas formas de 

relacionamento entre estas duas dimensões da realidade. A visão de unidade expressa a 

síntese superadora da dicotomia entre teoria e prática, sendo condição fundamental para a 

busca de alternativas na formação do educador. Nesta alternativa, SAVIANI (1996) afirma 

que a teoria exprime interesses, objetivos e finalidades, se posicionando a respeito de qual 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 992 

rumo a educação deve tomar. Neste sentido, a teoria não é apenas retratadora ou constatadora 

do existente, é também orientadora de uma ação que permita mudar a realidade. Quanto à 

prática educacional, ela é sempre o ponto de partida e o ponto de chegada.  
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ESCOLA E TECNOLOGIA: UMA PARCERIA QUE PODE DAR CERTO 
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RESUMO 

As inovações tecnológicas já estão nas escolas. Os professores devem estar atentos ao uso 

destas multimídias nas aulas e aproveitar os avanços das ciências em função do processo de 

ensino e aprendizagem da leitura e escrita. Como bolsistas do PIBID (Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação), atuamos numa escola pública de Ensino Fundamental do município de 

Porto dos Gaúchos/MT, sendo que o foco deste projeto é a leitura e a escrita. Como iniciantes 

nesse processo, observamos por um tempo as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. 

Percebemos que vários alunos não prestam atenção às aulas por estarem sempre ―conectados‖ 

com algum aparelho eletrônico e, boa parte dos professores não utiliza esses equipamentos 

para o desenvolvimento de suas aulas. Entretanto, entendemos que os professores podem ou 

devem incluir essas tecnologias em suas aulas, aproveitando o interesse dos seus alunos. Pelas 

observações que temos feito, o laboratório de informática serve, quase que exclusivamente, 

para o lazer, onde o professor não permanece com os seus alunos. O técnico de informática é 

a pessoa responsável pelo espaço e, nesses momentos, pelos alunos. Na maioria das vezes, ele 

liga os computadores e abre páginas de jogos e as crianças ficam durante horas, jogando. Com 

práticas como esta, a escola deixa de orientar os alunos em atividades didático-pedagógicas 

mais consistentes. Os professores não estão sabendo utilizar a sala de computação, de forma a 

tirar maior proveito para o processo de ensino e aprendizagem, apesar de participar de 

diversos momentos de formação continuada que os preparam para essa nova era, em que tudo 

está ligado à internet. São inúmeros os programas com funções pedagógicas, que podem ser 

utilizados nas aulas, como o Story Jumper, que é um recurso em que podemos criar livros 

online. O professor pode propor aulas onde os alunos criem os seus livros. O  
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INTRODUÇÃO 

 

PROBLEMÁTICA 

Através do programa PIBID, temos a oportunidade de estar em contato diariamente com a 

escola, participar e acompanhar alunos e professores da Educação Básica. Assim podemos 

analisar e constatar que alguns professores desta unidade, tratam o uso da tecnologia, 

especificamente o laboratório de informática, como um meio de lazer, onde não acontece um 

acompanhamento por parte do docente e sim por um técnico de laboratório, deixando passar 

despercebida a importância do uso destemeio em sua prática pedagógica, fundamental no 

ensino e aprendizagem dos mesmos, tendo em vista que vivemos em uma era digital com 

presença constante na vida dos alunos.  

Além de analisar e constatar as dificuldades de alguns professores em usar a informática em 

suas práticas pedagógicas, também podemos perceber que não ha aparelhos suficientes para 

os alunos e nem todos possuem acesso a internet, dificultando ainda mais a pratica docente. 

De acordo com Almeida(2009) as tecnologias são elementos relevantes do contexto que 

reconfiguram a situaçãoe criam possibilidades diferentes para o ensino e a aprendizagem, uma 

vez que,além da expressão material de instrumentos, englobam as dimensões técnica, social 

ecultural envolvidas em sua produção, expandem o potencial humano e propiciam que,através 

da Internet, alunos, professores e membros da comunidade, situados emdiferentes territórios, 

possam compartilhar experiências educativas centradas nas relaçõesque se estabelecem em 

contexto virtual. 

Tendo em vista o apontamento do autor e a realidade existente na escola, nos surgem os 

seguintes questionamentos:a escola dispõe de aparelhos e espaço adequados para atender 

professores e alunos? E como os professores tem introduzido o uso da informática em sua 

pratica pedagógica? De que forma? 

 

JUSTIFICATIVA 

Vivemos em uma sociedade tecnológica, cada vez mais as pessoas tem a necessidade de 

utilizá-las em seu cotidiano, seja como fontes de pesquisas, informações e/ou entretenimento. 
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O que dizer então desta nova geração que estão cada vez mais inseridos, conectados no meio 

tecnológico, não é difícil perceber isto, os aparelhos de multimídias estão por toda parte, nas 

casas, escolas e ruas.  

Não podemos ignorar o fato de que estamos em constantes mudanças tecnológicas, vivemos 

em universo onde a ciência se faz cada vez mais presente, professores estão competindo 

desigualmente à atenção dos alunos com os celulares e tabletes, ao invés de estabelecer uma 

parceria em beneficio à formação do aluno. 

Sabemos que novas tecnologias surgem a todo momento, indicando que deve também haver 

umaevolução, adaptação continua por parte do professor e aluno, como nos diz Freire (1980) 

"Educadore educando, os dois seres criadores, libertam-se mutuamente para chegarem a 

ser,ambos, criadores de novas realidades". 

Conforme já sabemos, estamos em uma época onde não podemos mais fugir da tecnologia, a 

ciência evolui na intenção de ―suprir‖ as necessidades humanas, oferecer mais conforto e 

comodidade e temos que acompanhar esta evolução, trabalhar em conjunto a ela e não como 

se fosse um inimigo. 

Esta é uma realidade constante na vida dos nossos alunos e muitas vezes são visto como um 

problema em sala de aula, por ocasionar falta de atenção. A dispersão causada por celulares, 

tabletes e aparelhos tecnológicos diversos têm sido motivos de desconfortos em salas de 

aulas, professores reclamam a todo momento que suas aulas não produzem, que os alunos 

estão desatentos, o que dizer então das aulas de informática, onde estes mesmos professores 

as torna como um momento de lazer, sem fundamento ou objetivo, onde os alunos ficam a 

vontade, para jogar, pesquisar ao invés de utilizar deste que pode ser, e é, uma das alternativas 

de pratica pedagógica inovadora capaz de tornar aulas mais interessantes, capaz de facilitar o 

ensino e a aprendizagem, caso seja arquitetada de forma que produza tanto para o professor 

quanto para o aluno.  

O que nos motivou a desenvolver esta pesquisafoi à inserção em sala de aula, percebendo as 

dificuldades encontradas por alguns professores em introduzir a informática dentro do 

planejamento de suas aulas. Assim a ideia de estudar e desenvolver uma pesquisa que 

auxiliasse e proporcionasse possíveis alternativas de melhorias no trabalho do professor com 

o uso da informática. Tendo em vista a disponibilidade de alguns computadores que na 

maioria das vezes são usados comoalternativa de lazer, surgiu-nos o interesse em conciliar, 

informática, leitura e escrita possibilitando aos alunos produzirem, criarem seus próprios 
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materiais com o meio que a tecnologia nos proporciona, computador, internet e outros, no 

intuito de obter resultados mais favoráveis no ensino e aprendizagem. 

Não se trata de uma pesquisa acabada, e sim, de um estudo iniciado com ideias a serem 

estudadas, fundamentadas em estudiosos da área de Tecnologia e Educação, que nos 

possibilitem em conformidade com a escola, professores e alunos práticas inovadoras, que 

facilite e estimule o ensino e aprendizagem dos mesmos em parceria com a informatização. 

 

OBJETIVO GERAL  

Analisar as praticas pedagógicas articuladas pelos professores da Educação Básica da Escola 

Municipal Gustavo Adolfo Wilke dentro dos novos subsídios tecnológicos, especificamente 

na informática. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analisar a proposta de ensino dentro da informatização; 

 Identificar os principais desafios para a introdução das tecnologias nas escolas; 

 Identificar como a tecnologia é vista pelos professores em sala de aula; 

 Identificar o interesse dos alunos pelos aparelhos de multimídia (celular tabletes e 

computadores); 

 Identificar as dificuldades dos professores em intermediar conteúdo e informática; 

 Incentivar novas práticas pedagógicas em consonância com a tecnologia;  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Após a obrigatoriedade de salas de informática nas escolas públicas ficou mais fácil dos 

alunos terem acesso a internet. O desafio maior para os profissionais da educação é fazer com 

que esse acesso na escola seja para uso pedagógico dos alunos segundo Silva (2005, p.63) o 

uso da internet na escola é exigência da cibercultura, isto é do novo ambiente comunicacional 

cultural que surge com a interconexão mundial de computadores em forte expansão no inicio 

do século XXI. Novo espaço de sociedade, de organização, de informatização, de 

conhecimento e de educação. 
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A informática na escola não se trata apenas de um momento de lazer aos alunos e sim de 

informatização, de aprendizagem, um momento onde professores podem e devem inovar suas 

praticas, tornar suas aulas mais interessantes e facilitar a mediação entre o ensino e a 

aprendizagem, portanto, cabe a este planejar suas aulas e ministra-las dentro do ambiente 

apropriado, a sala de informática.  

Acontece que muitos professores não estão preparados para esta inovação, muitas vezes por 

estarem enraizados na ideologia de que ensino e aprendizagem acontecem somente em salas 

de aulas, com livros didáticos, ou pela não oferta de capacitações, formações devidas, ou até 

mesmo pela falta de estímulos. São diversas as questões apontadas a este respeito, portanto o 

estudo não tem como foco apontar erros ou acertos dos professores e sim criar alternativas 

que facilite a prática pedagógica dentro da informática, facilitando a aprendizagem. 

Como a ciência esta em constante mudança, o professor também precisa acompanhar esta 

evolução, aprimorar suas didáticas, tornar suas aulas interessantes, embasar suas praticas 

dentro destas tecnologias. 

Segundo Ayres: 

O uso da internet na educação abre um leque de possibilidades de 

comunicação, interação, escrita, construção de intercâmbios culturais, como 

também possibilita a participação e acessos dos cidadãos à rede municipal de 

computadores. (AYRES, 2012, p.42) 

 

Sabemos das possibilidades que as multimídias nos oferecem, as diversas opções de ensino 

que facilitam ou facilitariam tais práticas como leitura e escrita que é fundamental na vida dos 

alunos, mas como diz Almeida (2009) à escola ela vem avançando a passoslentos, e os 

avanços tecnológicos não chegaram ainda a agregar valores consideráveisà aprendizagem e ao 

ensino! Gradativamente as tecnologias são introduzidas nosespaços das escolas, mas, mesmo 

quando há utilização adequada, os equipamentosse encontram confinados em salas isoladas 

ou trancados em laboratórios, em quantidadeinsuficiente para atender todos os alunos. Em 

muitos casos pode-se observarainda o desenvolvimento de práticas centradas em determinada 

tecnologia, definida àfrente dos objetivos pedagógicos. 

Podemos perceber então que muitas vezes não depende tão somente da escola e sim de outros 

recursos, de órgãos municipais, estaduais e federaisque subsidiem aos alunos qualidade de 

ensino dentro da informática, o que não isenta o professor de usar os recursos disponíveis na 

escola, pois este é o principal intermediário entre o ensino e a aprendizagem, o queremos 
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dizer é que deve haver um trabalho em conjunto, assim teremos uma educação facilitadora, 

integrada na informatização. 

A utilização de tecnologias como elementos de mediação entre o conhecimento científico e as 

experiências da vida dos alunospode representar um impulso intelectual, social e político em 

direção a uma sociedademenos excludente e mais solidária, diz Almeida (2009). Esta ideia é 

reforçada por Moran onde diz que o foco da aprendizagem é a busca da informação 

significativa, dapesquisa, o desenvolvimento de projetos e não predominantemente 

atransmissão de conteúdos específicos, que a Internet está se tornando uma mídia fundamental 

para a pesquisa, o acesso instantâneo a portais de busca facilitam em muito o acesso 

àsinformações necessárias. Nunca como até agora professores, alunos e todosos cidadãos 

possuíram a riqueza, variedade e acessibilidade de milhões depáginas WEB de qualquer lugar, 

a qualquer momento e, em geral, de formagratuita. Acrescenta ainda que o professor é 

fundamental nesta mediação e organização destes processos. O professor é um pesquisador, 

junto com os alunos earticulador de aprendizagens ativas, umavaliador dos resultados.  

Então já que a informática é tão constante em nosso dia-a-dia porque há tantas dificuldades 

em inseri-las em nossas praticas, facilitar e tornar as aulas mais atraentes aos olhares dos 

alunos, com maior variedade deinformações, talvez pelo tradicionalismoainda existente nas 

escolas, pela falta de informação e do manuseamento deste meio, são diversos os 

apontamentos levantados e para se chegar àconclusão necessária é preciso um estudo mais 

aprofundado com estes professores e também com os alunos. 

 

METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos por observar professores e alunos em suas 

respectivas salas de aula, laboratório de informática, através de conversas informais com os 

mesmos, leitura do PPP (Projeto Politico Pedagógico) da escola, além de levantamentos 

bibliográficos a respeito do assunto. 

Optamos por uma pesquisa qualitativa que nos permitiu realizar um estudo de caso, um tipo 

de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa profundamente. Visa um exame 

detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular. Por Duarte, 

disponível em www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf. 

Elaboramos também questionários que foram direcionados aos professores (2), alunos (2) e ao 

técnico de informática na intenção de complementar as informações e torna-las possíveis. 
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Evidenciamos ainda que esta pesquisa esta em andamento, pois não foi possível colher todos 

os dados necessários para efetivação da mesma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De inicio a pesquisa nos permitiu ter uma compreensão maior a cercada realidade da escola, 

professores e alunos, podendo contribuir com a construção deste estudo. Sugestões, ideias 

foram apontadas para um acompanhamento mais efetivo por parte dos professores as aulas de 

informática. 

Sabemos ainda que são muitas as questões a serem consideradas, pois a escola depende de 

outros fatores, como materiais de multimídias adequados e suficientes, atendimento e 

manutenção para estes aparelhos, capacitações para os professores, o que é fundamental para 

sua pratica docente.  

Portanto, consideramos que nada se faz tão necessário quanto a interesse pela inovação, o 

estudo constante, a busca pelo conhecimento, pois tanto a educação, quanto a ciência, a 

tecnologia, não estagna, esta em constante transformação, é fundamental adaptar-se, trilhar 

caminhos semelhantes, repensar novas praticas e desapegar da ideia de que informatização é 

apenas mais um meio tecnológico, a informática se faz indispensável em qualquer situação do 

nosso cotidiano, portanto, deve ser considerada como meio didático no ensino/aprendizagem.  
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http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf
http://files.educacao-tecnologica27.webnode.pt/200000043-90ba491b4e/comoutilizarastecnologiasnaescola.pdf
http://files.educacao-tecnologica27.webnode.pt/200000043-90ba491b4e/comoutilizarastecnologiasnaescola.pdf
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RESUMO  

Esta comunicação vem apresentar o Programa Institucional de Iniciação à Docência no 

Campus da UNEMAT- Universidade do Estado de Mato Grosso Campus de Tangará da 

Serra, no curso de letras. O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 

formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de 

licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições 

de Educação Superior (IES), com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), em parceria com escolas de educação básica da rede pública de 

ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas 

públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. Desta 

forma por meio de pesquisa analisar quantos alunos participam deste programa atualmente? 

Que mudança qualitativa o programa tem contribuído na formação inicial docente enquanto 

acadêmicos? Visto que o programa é voltado à formação dos futuros professores, 

introduzindo os licenciandos no espaço escolar para que possam compreender o seu cotidiano 

e, assim, melhor articular a teoria com a prática, a partir de situações educativas concretas. 

Pretendemos também saber o número de escolas públicas em Tangará da Serra que participam 

do programa, pois sabemos que houve um considerável aumento do número de unidades de 

ensino que passaram a fazer parte do Pibid, isso ampliou as possibilidades de envolvimento 

dos participantes do processo num movimento amplo de aprendizagem, valorização e 

realização profissional.  
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho visa apresentar resultados de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), a título de conhecimento 

sobre o trabalho desenvolvido pela UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso) em 

parceria com IES E CAPES.     

Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 

Superior (IES), com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. 

Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas 

desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

Visto que o programa é voltado à formação dos futuros professores, introduzindo os 

licenciandos no espaço escolar para que possam compreender o seu cotidiano e, assim, 

melhor articular a teoria com a prática, a partir de situações educativas concretas. Nosso 

objetivo com esta comunicação é apresentar o programa Pibid, desta forma por meio de 

pesquisa de campo e bibliográfica analisar quantos alunos participam deste programa 

atualmente? Que mudança qualitativa o programa tem contribuído na formação inicial 

docente enquanto acadêmicos? 

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO  

 

O programa funciona da seguinte forma: Instituições de Educação Superior 

interessadas em participar do Pibid devem apresentar à Capes seus projetos de iniciação à 

docência conforme os editais de seleção publicados. Podem se candidatar IES públicas, 

comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos que oferecem cursos de 

licenciatura. 

As instituições aprovadas pela CAPES recebem cotas de bolsas e recursos de custeio 

e capital para o desenvolvimento das atividades do projeto. Os bolsistas do Pibid são 

escolhidos por meio de seleções promovidas por cada IES. 
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Objetivos do Programa 

 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

 Contribuir para a valorização do magistério; 

 Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

 Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem; 

 Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como coo-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério; e 

 Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura. 

A atuação do professor no espaço escolar reflete, de forma intensa, os saberes que 

este possui. Podemos considerar então, que os mesmos serão determinantes para o sucesso 

da sua prática docente. Muitos são os autores que escrevem sobre a construção dos saberes 

durante a formação de professores, principalmente na fase inicial. Atualmente, as discussões 

em torno desses saberes apresentam a necessidade de uma nova abordagem que estabeleça 

uma relação estreita entre teoria e prática.  

As repercussões que a participação no PIBID proporciona na formação inicial à 

docência por meio da prática e contato com as crianças, juntamente com as dificuldades 

delas que vão sendo superadas, à medida que os bolsistas também vão superando suas 

dificuldades e medos. Assim, para Freire (1996, p. 39) ―na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática‖.  

A prática pedagógica contribui para a formação inicial, a experiência vem com a 

prática papel do programa PIBID, assim vemos que a universidades contribui com o 

acadêmico constituindo oportunidades para que este venha crescer juntando teoria e prática, 

Nóvoa (2003), tem um comentário pertinente veja: 
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É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 

formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, 

de produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se 

na escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta 

reflexão não surge do nada, por uma espécie de geração espontânea. Tem 

regras e métodos próprios. (NÓVOA, 2003, p. 5)  

 

Desta forma o PIBID visa criar essa relação entre a universidade e escola pública, 

levando universitários que estão cursando licenciatura letras, para a escola com o intuito de 

melhorar a qualidade do ensino e construir um espaço de ação – reflexão - ação para qualificar 

a prática pedagógica das bolsistas.   

Em entrevistas com acadêmicos bolsistas estes relatam que um dos aspectos relevantes 

que o Projeto influenciou durante a formação foi à percepção da teoria e da prática. A teoria 

estudada na sala de aula, com os professores, com conceitos de autores, textos lidos e com as 

pesquisas realizadas, onde sempre relacionam a teoria, com a prática da sala de aula que 

vivenciam, com as inserções nas escolas, inserções em sala de aula, o contato com as crianças 

e adolescentes que muitas vezes os faziam deparar com situações em que não sabiam como 

proceder para encontrar a melhor maneira de ajudar aquela criança ou aquele adolescente. É a 

partir de então os bolsistas levavam para a sala de aula as suas dúvidas, questionamentos, e 

indagavam os professores a respeito de certos discursos proferidos em sala de aula, afim de 

entender melhor sua prática. 

Relatam ainda que as experiências no projeto proporcionaram um maior conhecimento, 

onde conseguem enriquecer os debates em sala de aula, compartilhando com os colegas que 

ainda não tinham experiências, as nossas experiências, dúvidas, angústias e alegrias que 

tivemos durante o projeto.  

É por meio dessas implicações na formação inicial a importância de se inserir em 

projetos de pesquisa que a universidade oferece, pois as vivências e experiências adquiridas 

contribuem muito para a formação.  Estes espaços propiciam experiências que contribuem 

com a formação, como as já referidas. Além de vivenciar as situações, levantar dados e 

analisá-los, a fim de contribuir com os nossos conhecimentos e motivar ainda mais a continuar 

naquele espaço.  

Compreendemos que os acadêmicos em iniciação à docência necessitam conhecer a 

prática pedagógica nas escolas e em diferentes escolas, para que sejam oportunizados 

momentos de vivência e de conhecimentos, de como é estar frente aos alunos, e suas as 

diversas realidades. O ambiente escolar precisa ser repleto de oportunidades, nas quais alunos 
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e acadêmicos possam vivenciar em conjunto um processo contínuo de conhecimento, pois a 

prática docente se desdobra na relação professor-aluno. Para Barreto:   

[...] o conhecimento é produto das relações dos seres humanos entre si e com 

o mundo. Nestas relações homens e mulheres são desafiados a encontrar 

soluções para situações para as quais é preciso dar respostas adequadas. A 

cada resposta novas situações se apresentam e outros desafios vão se 

sucedendo. Estas respostas e suas consequências representam experiência 

adquirida e constituem o conhecimento das pessoas. São registradas na 

memória e ajudarão a construir novas respostas. Portanto as pessoas são 

sujeitos e não objeto nesse processo de conhecimento (BARRETO, 2003, p. 

60).  
 

No que se refere aos bolsistas, segundo Lima (2008), a prática de inserção de futuro 

professores no contexto escolar contribui para o conhecimento da organização e gestão do 

ambiente, sendo que pode revelar ao futuro professor, muito do que ocorre no interior desta 

organização, inclusive, a cultura escolar predominante na escola.  

Pode também fazer com que este futuro professor tenha conhecimento das 

contradições, conflitos e dicotomias do que se espera de uma política educacional e do que 

realmente se materializa no interior do ambiente escolar. 

Na UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso Campus de Tangará da 

Serra, tem o programa PIBID- Programa Institucional de Iniciação à Docência, nas áreas de 

Biologia e Letras, vamos nos ater na área de letras, nas disciplinas de português e inglês. 

O programa funciona em duas escolas estaduais Escola Ramon Sanches Marques 

situada na Vila Alta e Escola Vereador Manoel Marinheiro situada no Jardim Rio Preto ambas 

em Tangará da Serra. Tanto o Pibid de português quanto ao de inglês oferecem 12 vagas, 

oferecidas através de um processo rigoroso de seleção, segundo entrevistas o acadêmico 

bolsista deve manter uma nota superior à média proposta pelo campus e ser assíduo nas aulas 

e se comprometer com as atividades propostas pelo programa, participando ativamente das 

reuniões e das aulas com observações e cada quinze dias dar uma aula devidamente planejada. 

O programa nas escolas são supervisionadas por duas professoras universitárias, que 

coordenam as atividades orientando os bolsistas e o professor colaborador na escola.  

A proposta metodológica do Pibid apresenta ações referentes a três etapas: Estudo e 

Planejamento, Vivências Pedagógicas (observação do espaço de atuação, da prática docente e 

do desenvolvimento de projetos) e Avaliação. Em Estudo e Planejamento, o programa 

desenvolve ações que permitem a capacitação dos coordenadores de área, dos professores 

supervisores e dos licenciandos, por meio da participação em eventos, palestras, oficinas, 

leituras, seminários, encontros para estudo e planejamento das atividades. Essas ações geram 
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produções técnicas que são desenvolvidas ao longo do semestre como formações, oficinas e 

organização de eventos. Além disso, o fato de o Pibid ter como eixo comum a todos os 

subprojetos a formação estética, exerce influência para que os bolsistas se ocupem de projetos 

de revitalização de espaços na infraestrutura da escola e da criação de ateliês móveis, que 

contribuam para a elevação da qualidade da escola pública, reforçando os laços entre a 

universidade e a Educação Básica. Ao propor mudanças na infraestrutura da escola, ao 

revitalizar espaços, percebe-se que o olhar que o licenciando e o professor supervisor 

destinam à escola é mais investigativo e, principalmente, mais sensível, o que vai melhorar, 

sem dúvida, a inserção e atuação de ambos na escola. 

Os bolsistas relatam que a experiência é de grande importância, mais que não é fácil, 

pois tem escolas que as pessoas não os vêem com bons olhos, recebem mal, a falta de 

incentivo e motivação nas escolas levam muitos bolsistas a desistirem do projeto, mas quando 

o interesse incomum, é muito bom a parceria, estar na escola junto com os alunos e 

professores, participar do dia a dia, das atividades é prazeroso, conta a acadêmica...  

Bolsistas do PIPBID afirmam que  na formação inicial, enfrentamos diversos 

desafios durante o projeto, mas acreditamos que são esses desafios que nos fazem crescer 

como futuros professores, pessoas e grupo. Pois, nós bolsistas também precisamos aprender 

trabalhar em grupo nas nossas escolas e aprendemos valorizar as pessoas ainda mais quando 

conhecemos a realidade do outro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para finalizar é importante ressaltar, que todo o acadêmico, seja do curso que for, deve 

procurar envolver-se em projetos que as Universidades oportunizam nos cursos, pois tem 

devida importância praticar as ações estudadas na teoria. Os acadêmicos precisam ter 

consciência de que a participação em projetos ligados ao curso e a universidade, fazem com 

que buscamos aprendizagens que talvez nunca encontremos na vida como profissional 

atuante, pois é ao longo do curso e principalmente na participação em projetos, que é 

desenvolvido um caminho a ser seguido, com muitos obstáculos, mas também com muitas 

alegrias e caminhos de livre espontaneidade. 
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RESUMO 

Apresentar alguns aspectos da atuação do PIBID de Língua Espanhola, vinculado à 

Licenciatura em Letras da UNEMAT – Campus Universitário de Tangará da Serra, junto ao 

Centro de Educação de Jovens e Adultos ―Antônio Casagrande‖ no municìpio de Tangará da 

Serra, Mato Grosso é objetivo deste estudo. O PIBID/Língua Espanhola teve início, no CEJA 

Antônio Casagrande, no 2º semestre de 2012, cujo foco é aperfeiçoar a formação acadêmica 

dos licenciandos junto a uma modalidade diferenciada de ensino que é a educação de jovens e 

adultos.  O referencial teórico se delineou a partir dos estudos oriundos do Parecer CNE/ CP 

n. 9/ 2001, da Resolução CNE/ CP n. 1, de 18/02/2002. Nos encontros de formação dos 

bolsistas são abordados aspectos conceituais dos assuntos trabalhados, há construção de 

material didático, bem como participação dos alunos nas atividades da escola parceira, a 

saber: Sala de Educador, Sábados Culturais, Ciclo de Estudos, entre outros. Esta vivência 

cotidiana no ambiente escolar, pleno de particularidades, tem permitido aos bolsistas perceber 

as transformações que o processo de ensino-aprendizagem pode operar na realidade social dos 

alunos de um CEJA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar a formação inicial docente a partir de pressupostos que atendam as demandas 

do processo ensino-aprendizagem, ao aperfeiçoamento dos procedimentos teórico-

metodológicos, a uma organização curricular interdisciplinar, na qual, ainda, haja espaço para 

a reflexão sobre a própria prática é o grande desafio das instituições de ensino superior que se 

dedicam às licenciaturas. 

Com isso, torna-se premente compreender não apenas a escola, mas também o papel 

desempenhado pelo professor da educação básica no processo de ensino-aprendizagem. Este 

precisa, constantemente, trabalhar significativamente o conteúdo a ser ensinado, procurar 

reorganizar sua prática a partir de propostas diferenciadas, levando em consideração sua 

postura frente aos alunos, e ainda junto aos colegas, se pensarmos numa prática 

interdisciplinar, convertendo a sala de aula em um local de reflexão e de situações 

significativas de aprendizagem.  

Como já mencionado, os bolsistas do PIBID/Língua Espanhola da UNEMAT – 

Campus de Tangará da Serra desenvolvem suas atividades junto ao Centro de Educação de 

Jovens e Adultos ―Antônio Casagrande‖ no municìpio de Tangará da Serra, Mato Grosso. São 

12 bolsistas que atuam junto aos alunos do 2º segmento da EJA, cabe ressaltar que é primeiro 

projeto desenvolvido na modalidade EJA, cujas atividades visam o desenvolvimento de ações 

práticas que visem à melhoria, direta ou indireta, da qualidade de ensino:  

a) acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos alunos através de monitorias de 

conteúdo extraclasse;  

b) desenvolvimento de plano e uso de recursos de novas tecnologias, aplicadas ao 

ensino da Língua Espanhola;  

c) construção de material didático alternativo – durante as oficinas pedagógicas;  

d) organização de atividades lúdico-culturais, extraclasse – Sábados Culturais. 

Os licenciandos, ainda, participam das demais atividades da unidade escolar: Sala de 

Educador e Ciclos de Estudos, nos quais as concepções de ensino e aprendizagem; as 

opção(ões) metodológica(s) da escola  e dos docentes são abordadas à luz de documentos 

oficiais, tais como: Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso e documentos que 

regulamentam a EJA. Bem como ouvintes nos eventos educacionais nos quais a escola toma 

parte: CONEC, Seminário Regional das Orientações Curriculares e Fórum Estadual da EJA.   
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Neste sentido, o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 

Língua Espanhola da UNEMAT – Campus de Tangará da Serra apresenta-se como alternativa 

para fortalecimento da formação inicial, considerando as vinculações entre os saberes 

construídos na universidade e os saberes que, cotidianamente, são produzidos nas unidades 

escolares.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Como já mencionado, o projeto visa desencadear ações que possibilitem aos 

licenciandos em Letras o conhecimento e a análise da realidade escolar; fundamentação 

teórica, instrumentalização prática e aprofundamento de conteúdos de língua espanhola, 

considerados, indispensáveis à formação e atuação profissional.  

A organização curricular dos cursos de licenciatura em Letras tem apresentado 

limitações quanto à formação dos futuros professores. Essas limitações vêm prejudicando a 

qualidade de ensino de línguas estrangeiras nas escolas, quando estes alunos em formação se 

tornam efetivamente docentes.  

Tal preocupação está presente no Parecer CNE/ CP n. 9/ 2001, do qual resulta a 

Resolução CNE/ CP n. 1, de 18/02/2002, que trata da reforma das Licenciaturas. O Parecer 

compõe-se de setenta páginas e está dividido em quatro partes, destas nos deteremos na 

discussão sobre formação e experiência, a saber: os itens ―3.2.4 — Tratamento restrito da 

atuação profissional‖ e ―3.2.5 — Concepção restrita de prática‖. 

 

2.1 - Parecer CNE/ CP n. 9/ 2001 x PIBID 

Segundo o Parecer CNE/ CP n. 9/ 2001: 

A formação de professores fica, geralmente, restrita à sua preparação para a 

regência de classe, não tratando das demais dimensões da atuação 

profissional como sua participação no projeto educativo da escola, seu 

relacionamento com alunos e com a comunidade.  Ficam ausentes também, 

frequentemente, as discussões sobre as temáticas relacionadas mais 

propriamente ao sistema educacional e à atuação dos professores, 

restringindo a vivência de natureza profissional. (RELATÓRIO — 3.2.4 

Tratamento restrito da atuação profissional, p. 22) 

 

O relator constata que a formação de professores fica, geralmente, restrita à preparação 

do licenciando para a regência de classe, o que se desvia frontalmente de um dos objetivos do 

PIBID que preconiza a inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
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educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 

busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.  

Este objetivo do PIBID é uma resposta ao VOTO DA RELATORA:  

O que está designado aqui como conhecimento advindo da experiência é, 

como o nome já diz, o conhecimento construìdo ―na‖ e ―pela‖ experiência. 

Na verdade, o que se pretende com este âmbito é dar destaque à natureza e à 

forma com que esse conhecimento é constituído pelo sujeito. É um tipo de 

conhecimento que não pode ser construído de outra forma senão na prática 

profissional e de modo algum pode ser substituído pelo conhecimento 

―sobre‖ esta prática. Saber — e aprender — um conceito, ou uma teoria é 

muito diferente de saber — e aprender — a exercer um trabalho. Trata-se, 

portanto, de aprender a ―ser‖ professor.   [...] A competência profissional do 

professor é, justamente, sua capacidade de criar soluções apropriadas a cada 

uma das diferentes situações complexas e singulares que enfrenta. Assim, 

este âmbito de conhecimento está relacionado às práticas próprias da 

atividade de professor e às múltiplas competências que as compõem e deve 

ser valorizado em si mesmo.  Entretanto, é preciso deixar claro que o 

conhecimento experiencial pode ser enriquecido quando articulado a uma 

reflexão sistemática. 3416 Constrói-se, assim, em conexão com o 

conhecimento teórico, na medida em que é preciso usá-lo para refletir sobre 

a experiência, interpretá-la, atribuir-lhe significado. (VOTO DA 

RELATORA -2.3.6 Conhecimento advindo da experiência p. 49)  

 

Assim a implementação dos PIBID nas instituições de ensino superior para atuar junto 

à educação básica atende a premissa de que a formação inicial de professores deve incluir 

além da preparação das aulas, a participação no projeto da escola, o relacionamento com a 

comunidade e a discussão do sistema educacional.  

Há ainda, o item 3.2.5 que trata da Concepção Restrita de Prática traz a seguinte 

afirmação: 

Nos cursos de formação de professores, a concepção dominante, conforme já 

mencionada, segmenta o curso em dois polos isolados entre si: um 

caracteriza o trabalho na sala de aula e o outro, caracteriza as atividades de 

estágio. O primeiro polo supervaloriza os conhecimentos teóricos, 

acadêmicos, desprezando as práticas como importante fonte de conteúdos da 

formação. Existe uma visão aplicacionista das teorias. O segundo polo 

supervaloriza o fazer pedagógico, [...]. Uma concepção de prática mais como 

componente curricular implica vê-la como uma dimensão do conhecimento 

que tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se 

trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, 

nos momentos em que se exercita a atividade profissional. [...] Outro 

problema refere-se à organização do tempo dos estágios, geralmente curtos e 

pontuais: [...]. Além disso, é completamente inadequado que a ida dos 

professores às escolas aconteça somente na etapa final de sua formação, pois 

isso não possibilita que haja tempo suficiente para abordar as diferentes 

dimensões do trabalho de professor, nem permite um processo progressivo 
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de aprendizado.  A ideia a ser superada, enfim, é a de que o estágio é o 

espaço reservado à prática, enquanto, na sala de aula se dá conta da teoria. 

(RELATÓRIO — 3.2.5 Concepção restrita de prática, p. 22) 

 

Evidencia-se, nesse item, a dissociação teoria-prática, ou seja, grande parte do curso 

de formação se destina a falar sobre o que é o espaço escolar não havendo o acompanhamento 

da rotina do trabalho pedagógico, o que ocorre, via de regra, no momento do estágio e foi na 

perspectiva de romper com esta dissociação que se escolheu um Centro de Educação de 

Jovens e Adultos para o último ano de trabalhos do PIBID de Língua Espanhola da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus de Tangará da Serra. 

 

3  METODOLOGIA 

 

Inicialmente os pibidianos desenvolveram atividades supervisionadas tanto pela 

coordenadora quanto pela supervisora do Programa, em seguida, fundamentados por um 

estudo de bibliografias relacionadas aos temas da educação de jovens e adultos iniciam o 

registro de suas experiências e num segundo momento de estudo coletivo desenvolvem uma  

revisão bibliográfica  a qual permite a troca de experiências e a ampliação seus 

conhecimentos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para atender a premissa de aperfeiçoamento da formação de professores para a 

educação básica, supervisores e bolsistas PIBID são orientados a utilizar vários gêneros 

textuais a fim de desenvolver nos alunos jovens e adultos competências e habilidades 

propostas pelas Orientações Curriculares Nacionais, a saber – compreensão, produção oral e 

produção escrita – tanto na língua materna quanto na língua estrangeira e ao planejar suas 

atividades com os alunos, os pibidianos aprimoram suas próprias habilidades. 

Não se pode esquecer o viés cultural do ensino da língua estrangeira: en la 

competencía cultural de una persona, las distintas culturas (nacional, regional, social) a las 

que ha accedido esa persona no coexisten simplemente una junto a outra‖ preconizado pelas 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio ao citar o Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

Concomitantemente com o auto aperfeiçoamento linguístico propiciado pela atividade 
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direta com os jovens e adultos, os bolsistas do PIBID foram inseridos em outros afazeres da 

vida do docente: planejamento coletivo das aulas com os professores da área de Linguagem, 

elaboração do parecer descritivo do desenvolvimento da aprendizagem, produção de materiais 

didático-pedagógicos, organização das oficinas e sábados culturais.  

A interação com o corpo docente da escola deu-se, ainda, com a participação dos 

bolsistas no projeto de formação continuada da unidade escolar, o Sala do Educador, 

implantado e implementado pela Secretaria de Estado de Educação/ Superintendência de 

Formação dos Profissionais da Educação cujo principal objetivo: 

 é fortalecer a escola como lócus de formação continuada, por meio da 

organização de grupos de estudos que priorizem o comprometimento do 

coletivo da escola com a melhoria da qualidade social da educação. 

(SEDUC, 2013, p.2). 

 

O fortalecimento da escola como lócus de formação proporcionou ao futuro 

profissional o espaço e tempo para sua formação de maneira contínua, individual e coletiva, 

simultaneamente, pois ao participar da elaboração de projetos que centram a vida escolar e os 

problemas que nela se apresentam; assim o pibidiano pode estudar e refletir sobre e na prática, 

aprofundando os conhecimentos teórico-metodológicos de modo a contribuir nas intervenções 

necessárias ao fazer pedagógico existente na escola, bem como vislumbrar a educação 

centrada na coletividade solidária. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PIBID objetivando romper com a perspectiva da dissociação entre teoria e prática, 

amplamente criticada nos cursos de formação docente, preconiza o aperfeiçoamento e a 

valorização da formação de professores para a educação básica, que ajuda o licenciando a 

aprender a ―ser‖ professor, através de atividades singulares no âmbito escolar, aliadas 

simultaneamente ao conhecimento teórico, uma vez que os projetos devem promover a 

inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da sua formação 

acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob a orientação de um 

docente da licenciatura e de um professor da escola. 

Estas  práticas pedagógicas desenvolvidas a partir do PIBID, portanto, ajudaram o 

licenciando a aprender a ―ser‖ professor, através de atividades singulares no âmbito escolar, 

aliadas simultaneamente ao conhecimento teórico.  
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RESUMO 

O tema proposto é de uma pesquisa que está em desenvolvimento numa escola pública do 

município de Novo Horizonte do Norte-MT. Ao atuar como bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) nesta instituição, desde o ano de 

2012, em turmas de alfabetização, ajudamos na aplicação das atividades e no processo de 

ensino e aprendizagem. Assim, surgiu a inquietação para saber se o trabalho enquanto bolsista 

estava colaborando no desenvolvimento da capacidade de leitura e escrita de alunos do 

primeiro ano da alfabetização. Sobre esta questão, a proposta da pesquisa é voltada para um 

trabalho individual com os alunos que apresentam dificuldades na construção da leitura e 

escrita. O objetivo é proporcionar condições pedagógicas para a superação de dificuldades na 

leitura e escrita de alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental. Durante o ano letivo de 

2014 serão realizados quatro diagnósticos (março, junho, setembro e dezembro) com quatro 

alunos para acompanhar o avanço da leitura e escrita destes. Esses diagnósticos possibilitarão 

analisar como os alunos estão escrevendo e entendendo a escrita e, vendo em qual nível de 

hipótese de escrita estes alunos se encontram: Pré-silábica; Silábica; Silábico-alfabética ou 

Alfabética. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, onde analisaremos, durante os diagnósticos e 

durante o trabalho individual com os sujeitos da pesquisa, o avanço na construção da leitura e 

escrita, as atividades propostas e a forma de mediação no trabalho pedagógico, sendo o 

próprio pesquisador o mediador desse processo. 

 

Palavras-chave: PIBID. Alfabetização. Leitura e Escrita. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O seguinte artigo tem como propósito apresentar uma pesquisa de monografia, do 

curso de Pedagogia, que está sendo realizada numa escola pública do município de Novo 

Horizonte do Norte-MT. A ideia de pesquisa surgiu com a participação como bolsista do 

programa PIBID
310

 que se realiza no município citado acima e também no município de 

Juara-MT. Esse programa (que foi contemplado à UNEMAT de Juara através de projetos e, 

atualmente, coordenado por professoras Mestras e Doutoras) é desenvolvido desde Agosto de 

2012, onde, sua proposta inicial para o primeiro ano do projeto, foi inserir acadêmicos da 

pedagogia em turmas de alfabetização de escolas públicas, para atuar juntamente ao professor 

alfabetizador para aprender e dar apoio/auxílio ao professor e aos alunos. 

 

1.1. PROBLEMÁTICA 

O trabalho na sala de aula, atuando como bolsista no primeiro ano da alfabetização, 

foi (e está sendo) ajudar a docente no processo de ensino-aprendizagem e construção da 

leitura e escrita dos alunos. Por estar na sala de aula também como um mediador, 

acompanhava os alunos que apresentavam maior dificuldade nas atividades de leitura e escrita 

e, quando necessário, realizava um apoio individual com orientação da professora para ajudar 

esses alunos na alfabetização. 

Com isso foi surgindo a inquietação se esse trabalho individual que estava sendo 

realizado possibilitava realmente a superação das dificuldades e o avanço na leitura e escrita 

destes alunos. Com isso, a inquietação da pesquisa se refere à intervenção que é realizada, 

com o intuito de compreender se a mediação e as atividades que são proporcionadas 

capacitam o aluno na construção da leitura e escrita. 

                                                           
 
 
 
310

 Programa Institucional de Iniciação à Docência. O PIBID é um projeto de extensão criado pelo Decreto n° 

7.219, de 24 de junho de 2010, que aprova a execução do mesmo no âmbito da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tendo por finalidade fomentar a iniciação à docência, 
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presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o 

exercício do magistério na rede pública. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de 

aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. Vale ressaltar que o PIBID é um programa nacional 

das políticas públicas federais. 
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Portanto, a questão norteadora é se o trabalho enquanto bolsista PIBID realizado na 

Escola Municipal – Novo Horizonte do Norte-MT – está colaborando no desenvolvimento da 

capacidade de leitura e escrita de alunos do primeiro ano da alfabetização. 

Como objetivo geral, temos a finalidade de analisar se o apoio individual, com 

atividades pedagógicas, possibilita o desenvolvimento de alunos com dificuldades na 

construção da leitura e escrita na alfabetização. 

Por ter a chance de promover uma mediação, enquanto bolsista de iniciação à 

docência, com alunos que estão no processo de construção da leitura e escrita é que surge esse 

objetivo, tendo a oportunidade de por em prática os conhecimentos aprendidos e apreendidos 

através da participação em sala de aula no processo de ensino-aprendizagem e no curso de 

pedagogia. 

 

1.2. O PORQUÊ DA PESQUISA 

O proposto tema surgiu a partir do momento em que comecei a fazer parte do 

cotidiano escolar. Acompanhando o dia a dia da sala de aula (especificamente, sala de 

alfabetização), percebendo e vivenciando na prática o processo de ensino-aprendizagem, foi 

surgindo o interesse na prática do ensino/mediação enquanto bolsista do PIBID. 

Dessa forma, a pesquisa surgiu no decorrer das atividades de apoio junto à docente 

na sala de aula, em que foi observada a dificuldade em trabalhar individualmente, dentro da 

sala de aula, com alunos que não estavam com o domínio da língua escrita. O apoio 

individual, em auxílio à docente, era realizado com os alunos que tinham dificuldades mais 

acentuadas na leitura e na escrita, mas, muitas vezes, ficava difícil atender esses alunos 

individualmente dentro da sala, pois, a movimentação e a conversa dos colegas, tiravam a 

atenção desses alunos. 

Assim sendo, em consenso com a professora, concordamos que eu, enquanto 

bolsista, trabalhasse individualmente, com sua orientação, com esses alunos durante a aula 

(dentro ou fora da sala de aula) atividades que pudessem minimizar/superar as dificuldades 

que apresentavam. 

Nesse aspecto, há uma relação entre minha inquietação e um dos objetivos 

constituinte nas Normas Gerais do PIBID, expresso na Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 

2010, p. 3: 

d) inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
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experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

 

Sobre este objetivo, e trabalhando em conjunto com os profissionais de educação, 

que nós Bolsistas PIBID estamos nessa jornada de aprender na prática o que é ser um 

profissional da área da educação. E com isso podemos colaborar, não somente com o 

alfabetizador, mas, também com os alunos que estão inseridos no ambiente escolar para 

aprender através de uma mediação que facilite seu aprendizado. E através desta perspectiva, 

colaborando, aprendendo e mediando, que surge o interesse de uma pesquisa, que tem como 

objetivo, buscar a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem 

na alfabetização. 

Assim, a pesquisa justifica-se no interesse de promover esse trabalho de apoio aos 

alunos com dificuldades na construção da língua escrita, e, compreender e fazer análise com 

as teorias da alfabetização. 

 

2. BASE TEÓRICA À PESQUISA 

 

Como base da pesquisa bibliográfica, utilizamos como principais autores Ferreiro 

(2001), Ferreiro & Teberosky (1999) e Soares (2010) que nos dá suporte teórico na coleta e na 

análise dos dados, trazendo conhecimentos e concepções, que nos orientam quando se trata do 

processo de aprendizagem da língua escrita. 

Buscando suporte nestes autores, passamos a aprofundar o que acontecia ao observar 

o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Foi possível perceber e fazer uma relação entre 

teoria-prática com os níveis de hipótese da escrita citado em Psicogênese da língua escrita 

(Ferreiro & Teberosky, 1999); Reflexões sobre alfabetização (Ferreiro, 2001). Nas 

contribuições destas obras, nos traz à luz de que é necessário que o professor em sala de aula 

conheça e tenha clareza de como ocorre o aprendizado de seu aluno, ou, ao menos, saber 

quais são os processos pelo qual ele passa para aprender a ler e a escrever. 

O conhecimento destas hipóteses dá maior suporte ao mediador que proporciona a 

aprendizagem. Segundo Cagliari (1998 apud SOARES 2010, p. 36): 

O processo de alfabetização inclui muitos fatores e, quanto mais ciente 

estiver o professor de como se dá o processo de aquisição de conhecimento, 

de como uma criança se situa em termos de desenvolvimento emocional, de 

como vem evoluindo o seu processo de interação social, da natureza da 
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realidade linguística envolvida no momento em que está acontecendo a 

alfabetização, mais condições terá esse professor de encaminhar de forma 

agradável e produtiva o processo de aprendizagem, sem os sofrimentos 

habituais. 

 

Sem sombra de dúvida, esse aspecto é essencial. Com isso, como já enunciado, as 

hipóteses silábicas e alfabéticas apresentadas por Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1999), são 

de importante compreensão ao mediador. Na teoria, ―[...] a criança passa por diferentes nìveis 

de evolução conceitual na construção do seu processo de leitura e escrita‖ (Soares, 2010, p. 

22). 

Para maior clareza de nossos objetivos apresentamos os níveis de conceituação da 

aprendizagem da língua escrita: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. 

No nível Pré-silábico a criança começa a perceber que pode representar a língua 

falada inicialmente por traços, garatujas, números ou até letras. Ai começa a ―distinção de 

representação do icônico e o não-icônico‖ (Ferreiro, 2001, p. 19). Este perìodo também se 

caracteriza pelo quantitativo e qualitativo. No mínimo três letras e no máximo sete, para 

representar a escrita (isso dependendo do tamanho do objeto, animal, etc.) e a variação e 

posição de letras para objetos diferentes, que representa o qualitativo. 

No nìvel Silábico ―[...] a escrita não representa mais o objeto, e sim a letra, e a 

criança começa a perceber que os segmentos da escrita podem representar os sons da fala‖ 

(Soares, 2010, p. 27). Percebendo isso, com um avanço neste nível, ao escrever uma palavra, 

a criança tem a hipótese de registrar uma letra por sílaba, sem omitir sílabas e sem repetir 

letras (Ferreiro, 2001, p. 25). Mas, no caso das palavras monossílabas, a criança entra em 

contradição entre o controle silábico e a quantidade mínima de letras, pela hipótese de que 

somente uma letra não representa a fala. É interpretável. No mesmo período, a criança pode 

avançar em sua hipótese silábica e escrever atribuindo o valor sonoro das palavras 

(FERREIRO, 2001, p. 25). Há o nível Silábico sem valor sonoro e o Silábico com valor 

sonoro. 

O nível Silábico-alfabético ―[...] marca a transição entre os esquemas prévios em via 

de serem abandonados e os esquemas futuros em vias de serem construìdos‖ (Ferreiro, 2001, 

p. 27). Com isso, a hipótese de que uma letra representa uma sílaba já é contraditório. Ela 

descobre que ―[...] a sìlaba não é a menor unidade da palavra e que uma letra sozinha não 

serve para representar uma sìlaba‖ (Soares, 2010, p. 29). 
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Finalmente, a criança chega ao nìvel Alfabético. Nesta hipótese ela ―[...] passa a 

representar cada fonema com um signo gráfico correspondente, buscando seguir o padrão 

consoante-vogal‖ (Soares, 2010, p. 29). Mas, como muitas palavras não seguem este padrão, 

irá enfrentar conflitos em escrever e procurará resolver este problema acrescentando mais 

letras. Assim, surgirão novos conflitos que resultarão na compreensão/construção de novos 

significados. 

Esse processo que o aluno perpassa para aprender a ler e a escrever é repleto de 

conflitos e de avanços na construção do conhecimento. Segundo Soares (2010, p. 23) ―Para 

superar esses conflitos, a criança precisa ir reformulando ou substituindo suas hipóteses até 

conseguir estabelecer uma vinculação entre a escrita e a fala. Perceber que a escrita representa 

a fala‖. É o que acontece nos nìveis citados acima. Com a superação de cada nível o aluno vai 

amadurecendo seu sistema de representação da linguagem. Escrevendo e lendo com maior 

domínio. De acordo com Soares (2010, p. 22): 

A evolução desse processo se dá a partir da superação das hipóteses 

formuladas desde o primeiro nível até se tornar alfabética. Essa superação 

ocorre na medida em que a criança tem oportunidades, estímulos e 

motivação para vivenciar atos de leitura. Ela pode, assim, comparar e 

confrontar cada vez mais seus conceitos, suas ideias ou hipóteses com as 

situações convencionais de leitura e escrita que o adulto lhe oferece como 

modelo. 

 

O oferecer, ou melhor, proporcionar momentos de contato com a escrita e a leitura é 

importante para instigar o aluno a querer estar envolvido/participar, dentro da sala de aula, nas 

atividades e brincadeiras/jogos que se realize nesse ambiente. Entretanto, é difícil haver uma 

turma de alunos e alunas em que todos tenham/apresentam um ritmo de aprendizagem similar. 

Por isso, conhecer seus alunos é fundamental na elaboração do planejamento. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa na escola campus, utilizamos como linha de 

pesquisa a pesquisa-ação que ―[...] é um tipo de pesquisa social com base empìrica [...] 

(Thiollent, 2005, p.16)‖ que possibilita ao pesquisador uma ação com objetivo de resolver um 

problema ou situação no local de pesquisa (Thiollent, 2005). O nosso foco foi na 

alfabetização, com os alunos (sujeitos da pesquisa) que apresentam dificuldades na construção 

da leitura e escrita no decorrer do ano letivo de 2014 na Escola Municipal de Novo Horizonte 
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do Norte-MT que trabalha com o Ensino Fundamental de nove anos, atendendo do 1º ao 5º 

ano. 

Para a coleta de dados, utilizaremos a Observação participante e o Diagnóstico. 

A técnica da Observação Participante ―[...] consiste na participação real do 

conhecimento [...] do grupo ou de uma situação determinada [...] (GIL, 1999, p. 113)‖, e; 

O Diagnóstico
311

 das Fases da Escrita, como ferramenta de seleção dos sujeitos para 

a pesquisa, será aplicado nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O primeiro 

diagnóstico foi com a turma inteira, averiguando a condição de leitura e escrita dos alunos, 

para assim, selecionar os quatro alunos sujeitos para a pesquisa; 

Por conseguinte, o método de análise de conteúdo será usado para analisar os dados 

obtidos através da pesquisa-ação, da observação e do diagnóstico. Segundo Bardin apud 

Triviños (2010, p. 160) a análise de conteúdo é: 

[...] um conjunto de técnicas de análise [...] visando, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo [...], obter indicadores 

quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção [...]. 

 

Após esta etapa, os dados serão sistematizados de forma crítica e dialógica com a 

fundamentação teórica da pesquisa bibliográfica, constituindo assim o TCC. 

 

4. DESENVOLVENDO A PESQUISA 

 

Desenvolvendo a pesquisa numa sala de alfabetização, desde o início do ano letivo 

de 2014, estamos acompanhando (a professora alfabetizadora e eu, bolsista-pesquisador) o 

avanço que os alunos estão tendo ao passar dos meses. No primeiro bimestre fomos 

observando e já percebendo, quais eram os alunos que sobressaíam na construção da leitura e 

escrita e quais apresentavam maiores dificuldades. 

Desde o primeiro mês, ajudando a professora, fomos realizando leitura de livros, de 

parlendas, a escrita do próprio nome e a assimilação e escrita de palavras a partir de pequenos 
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 O diagnóstico, como sondagem da apropriação da leitura e escrita, utiliza palavras de mesmo campo 

semântico (palavras que pertencem a um mesmo grupo de sentido), priorizando as trissílabas e polissílabas e 

contemplando as diferentes estruturas silábicas (Consoante-Vogal, CCV, CVV, CVC, VC, CCVCC, etc.). 
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textos, orações, frases..., para que os alunos fossem percebendo que as letras formam silabas e 

as silabas formam palavras e que, quando escrevemos varias palavras contendo sentido 

formamos textos ou frases. Dessa forma, os alunos foram percebendo o todo e como esse todo 

é formado. Assim, aos poucos, a professora foi trabalhando a escrita das palavras e como 

essas palavras são compostas. Com isso, as atividades promovidas proporcionavam que os 

alunos construíssem a escrita espontaneamente. 

Para acompanhar o avanço/desenvolvimento dos alunos, como primeira etapa da 

pesquisa – coleta de dados –, foi realizado um diagnóstico no mês de março para verificar a 

condição de escrita e leitura de todos os alunos no início do ano letivo. Nessa primeira etapa, 

vimos de modo geral, que todos apresentavam uma mesma condição de escrita, mas, com 

algumas diferenças significantes. 

Nesse primeiro diagnóstico
312

 utilizamos seis palavras de um mesmo campo 

semântico (palavras que pertencem a um mesmo grupo de sentido). Assim, o grupo escolhido 

foi Animais, sendo: jacaré, grilo, leopardo, gavião, rã e elefante. 

A partir deste diagnóstico, foi feito um agrupamento da escrita dos alunos seguindo a 

teoria das hipóteses da construção da escrita de Ferreiro & Teberosky (1999) e Ferreiro 

(2001) – Pré-silábica, Silábica, Silábico-Alfabética e Alfabética. Nesta primeira etapa, grande 

parte dos alunos apresentava um nível conceitual pré-silábico, onde, sua escrita, tanto era 

qualitativa (com variação e sem repetição de letras numa mesma palavra), quanto quantitativa 

(quantidade mínima de três e no máximo sete letras). A partir disso, analisamos esses 

agrupamentos percebendo como o aluno registrou/grafou a escrita de cada palavra. Assim, 

selecionamos quatro alunos (sujeitos da pesquisa) para acompanhar o avanço desses sujeitos 

durante o ano letivo de 2014. 

Como proposto na metodologia, estaria promovendo atividades com os sujeitos da 

pesquisa para ajudá-los a superar as dificuldades na construção da leitura e escrita durante o 

ano letivo, e, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, realizando um diagnóstico 

com esses sujeitos para avaliar se o apoio individual está proporcionando um avanço na 

aprendizagem da leitura e escrita desses alunos. 
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 Nesse primeiro diagnóstico, foi elaborada uma ficha contendo a imagem das palavras para melhor assimilação 

do que seria escrito/registrado. 
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Em estreita parceria com a alfabetizadora, decidimos que neste primeiro diagnóstico 

ficaria em sala de aula ajudando a todos os alunos, mas, especificamente, observando aos 

alunos sujeitos da pesquisa. Dessa forma, nessa primeira etapa, não foi feita atividades, 

somente colaborei no planejamento e aplicação das atividades em sala de aula e fiz a 

observação, conforme a metodologia. 

Com a observação participante, está sendo possível perceber como esses alunos, no 

ritmo deles, estão desenvolvendo aos poucos a leitura e escrita. É notável que ainda 

apresentem muita dificuldade no processo construção da escrita. No acompanhamento 

individual, dá-se a perceber que os alunos sujeitos, por ainda estarem num conceito pré-

silábico, apresentam algumas limitações ao escrever, que, se acentuam quando estão fazendo 

as atividades sozinhos. Quando estão sozinhos, não conseguem refletir sobre a pronúncia das 

palavras, para perceber, ao menos, as vogais existentes nas palavras. Mas, ao estar ao lado 

desses alunos e, promovendo uma reflexão da pronuncia das palavras, é possível, nesses 

momentos, o aluno perceber até algumas silabas e, principalmente, as vogais que compõem as 

palavras. Essa é a dificuldade que observamos nesses sujeitos ao realizar esse 

acompanhamento individual durante as atividades trabalhadas em sala de aula. E com isso, 

vamos trabalhar para que esses alunos possam estar analisando, por si só, a composição das 

palavras ao pronunciar e escrever. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta pesquisa estou vivenciando uma experiência muito significante e, com 

certeza, irá contribuir muito na formação como docente. A cada dia que estou em sala de aula 

com a professora alfabetizadora, aprendo mais e mais em como lidar com os alunos e como 

agir em situações que exige atenção e paciência. 

Atuando como bolsista do PIBID numa sala de alfabetização, estou tendo a 

oportunidade de relacionar e concretizar ainda mais os conhecimentos acadêmico-científicos 

proporcionados através do curso de Pedagogia. 

Com a experiência de trabalhar numa sala de alfabetização é possível perceber o 

quão importante é, assim, como nas demais turmas, o compromisso que o educador deve ter 

para com seus alunos no processo de ensino-aprendizagem. Estando a mais de dois anos como 

bolsista PIBID na escola, e, enquanto acadêmico, em pleno curso de pedagogia, estou vendo e 
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percebendo através desta pesquisa, que os alunos aprendem rápido, mas, que nem todos 

desenvolvem a partir de um mesmo estimulo/mediação. 

É necessário dentro da sala de aula haver uma mediação conforme a necessidade de 

cada aluno. Pode haver alunos que o professor consiga atingir com uma estratégia de trabalho 

e outros, porém, que é preciso outra forma. E é isso que gera a expectativa na pesquisa. 

Trabalhar com os sujeitos conforme a necessidade que possuem, usando de estratégias que 

possibilita ao aluno aprender e avançar na construção da leitura e escrita. Assim, por ainda 

não estar realizando as mediações com esses alunos, a expectativa fica se esse trabalho dará 

os resultados esperados, que é, possibilitar a esses alunos a construção da leitura e escrita e 

saber que estão desfrutando dessa aprendizagem na escola, em casa, nos livros, na rua…, 

enfim, que possam estar lendo e escrevendo, ou, pelo menos (mas, esperamos mais que isso), 

que tenham o conceito da língua escrita. 
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GT 13: Educação, Direito e Diversidade 

 

Este GT trata das temáticas que se vinculam as discussões sobre o Direito protagonizadas 

pelos movimentos sociais e ambientais do final do século XX. Tem como pano de fundo as 

recentes políticas públicas e o modo como se relacionaram com as noções de Estado 

plurinacional no Brasil e na América Latina. Vai receber trabalhos que articulem o tema do 

Ambiente, Diversidade étnico racial e movimentos sociais campesinos. 

 

Coordenadores: 

Cristina Lucena Pereira Dias 

Helio Monzilar – UFMT/Aldeia Umutina. 
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RESUMO 

Acreditamos que a escola trabalhando as relações etnicorraciais reconhece os saberes e 

valores da diversidade, favorecendo desse modo o acesso e permanência de adultos no Ensino 

Médio. O presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar a diversidade cultural dos 

estudantes que fazem o Ensino Médio, no período noturno, na EEEFM Manuel Bandeira no 

município de Colorado do Oeste.É uma pesquisa exploratória, com levantamento de dados 

através do método de survey. Na caracterização dos alunos, observou-se que 100% dos 

entrevistados são jovens e adultos e 85,43% dos freqüentadores são do sexo masculino. É 

essencial concentrar a atenção nos estudantes noturnos, adultos, utilizando métodos, técnicas 

e tempo adequados aos mesmos para que promovam de fato a inclusão escolar, valorizando a 

diversidade. 

 

Palavras-chave: Cultura. Respeito. Discentes. Ensino Médio.  
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INTRODUÇÃO 

 

Há que se deixar bem claro que esta transição de alguns valores e a conseqüente 

aquisição de outros, não implica no esquecimento daqueles, pois ―(...) todo amanhã se cria 

num ontem, através de um hoje (...). Temos de saber o que fomos para saber o que seremos‖ 

(FREIRE, 1982).   

Fenômeno unicamente humano, a cultura se refere à capacidade que os seres humanos 

têm de dar significado às suas ações e ao mundo que os rodeia. A cultura é compartilhada 

pelos indivíduos de um determinado grupo, não se referindo a um fenômeno individual. 

Assim cultura e comunidade se definem em termos uma da outra: cultura é aquilo que 

uma população compartilha e que a transforma em comunidade (GELLNER ,1997).  

A cultura pode assumir sentido de sobrevivência, estímulo e resistência. Quando 

valorizada, reconhecida como parte indispensável das identidades individuais e sociais, 

apresenta-se como componente do pluralismo próprio da vida democrática. Por isso, 

fortalecer a cultura de cada grupo social, cultural e étnico que compõe a sociedade brasileira, 

promover seu reconhecimento, valorização e conhecimento mútuo, é fortalecer a igualdade, a 

justiça, a liberdade, o diálogo, a democracia, portanto a escola é ambiente mais propicio. 

 O verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o 

socializado, mas do social para o individual (VYGOTSKY,1989).Sendo importante 

mencionar que a cultura contemporânea, está se tornando multicultural, e as pessoas estão 

começando a compreender o que realmente é a diversidade cultural. 

Este trabalho surgiu durante a realização do Estagio Supervisionado Obrigatório, na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Manuel Bandeira,no qual observarmos uma 

heterogeneidade quanto a origem e hábitos culturais,visando promovermos a inclusão e o 

respeito as diversas culturas existentes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

A construção do conhecimento é fortalecida quando se diversifica o entendimento do 

meio. Atualmente há uma sede de empoderamento do saber pelas nações, consequentemente 

pelas sociedades, paralelamente emerge a necessidade de incluir o diferente, seja as minorias 

étnicas, gêneros, ou pessoas com necessidades especificas 
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O ensino ainda ocorre de forma tradicional na educação formal, independentemente do 

nível de ensino. Como se sabe, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

ratificando posição da Constituição Federal de 1998, determina que ― o ensino da História do 

Brasil levará em conta as contribuições das diferentes etnias para a formação do povo 

brasileiro, especialmente das matrizes indìgena, africana e européia‖, no Art.26 . 

A LDBEN favorece e compreende a diversidade cultural, salientando que as escolas 

devem auxiliar a comunidade escolar a valorizar cada pessoa, destacando a diferenças 

culturais como  facilitador no convívio social. 

É preciso que o professor utilize a diversidade cultural tão comum em sala de aula 

para serem trabalhadas também como prática pedagógica. Tendo como objetivo principal que 

o ambiente escolar seja favorável para todos os grupos sociais, étnicos e culturais 

(RODRIGUES, 2006). Valorizar o ser humano por mais diferente que seja todos tem os 

mesmos direitos, mas isso não quer dizer que as pessoas precisam ser iguais na forma de 

pensar e agir, pois cada ser é único. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Apresentação dos Temas Transversais e 

Ética descreve que 

 

Essa diversidade freqüentemente é alvo de preconceito e discriminações, o 

que resultam em conflitos e violência. Assim, alguns acham que 

determinadas pessoas não merecem consideração, seja porque são mulheres, 

porque são negras, porque são nordestinas, cariocas, gaúchas, pobres, 

doentes, etc. Do ponto de vista da Ética, o preconceito pode traduzir-se de 

várias formas. A mais freqüente é a não-universalização dos valores morais. 

Por exemplo, alguém deve considerar que deve respeitar as pessoas que 

pertencem a seu grupo, ser honesto com elas, não enganá-las, não violentá-

las, etc., mas o mesmo respeito não é visto como necessário para com as 

pessoas de outros grupos. Mas ainda: mentir para membros de seu grupo 

pode ser considerado desonroso, mas enganar os ―estranhos‖, pelo contrário, 

pode ser visto como um ator merecedor de admiração. Outra tradução dos 

preconceitos é a intolerância: simplesmente não se aceita a diferença e tenta-

se, de toda forma, censurá-la, silenciá-la. Finalmente, é preciso pensar na 

indiferença: o outro, por não ser do mesmo grupo, é ignorado e não 

merecedor da mínima solidariedade. (MEC,2001 p.101). 
 

Contudo, a escola precisa se adequar aos diferentes tipos sociais dos alunos para que 

possa estar possibilitando a melhora e conseqüentemente o desempenho intelectual dos alunos 

favorecendo o relacionamento entre professor-aluno. 

 A motivação, segundo Churchill e Peter (2003), é o impulso interior para atender uma 

necessidade, estes autores recorrem a hierarquia de necessidades de Abraham Maslow, que 
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apresenta as necessidades hierarquizadas em cinco níveis, cuja base são as necessidades 

fisiológicas (básicas-traduzem-se em fome, sede,  sexo, água, ar),  seguidas pela necessidades 

de segurança (segurança física e financeira), necessidades sociais (amizade, amor, filiação 

associação), necessidades de estima (status, respeito, auto-estima) e finalmente a necessidade 

de realização ou auto satisfação (como férias, cursos universitários).Logo a  cultura não pode 

ser estudada como variável sem importância, secundária ou dependente em relação ao que faz 

o mundo se mover, devendo, em vez disso, ser vista como algo fundamental, constitutivo, que 

determina a forma, o caráter e a vida interior desse movimento ( MOREIRA e CANDAU, 

2003). 

A cultura faz parte das transformações que ocorrem na sociedade, por isso, pode ser 

modificada continuamente, podendo assim, à ser considerada algo variável que auxilia no 

desenvolvimento e valorização do ser humano.De acordo com Almeida (1999), refletir sobre 

a mudança da escola para uma escola que incentive a imaginação criativa favoreça a 

iniciativa, a espontaneidade, o questionamento e a inventividade, promova e vivencie a 

cooperação, o diálogo, a partilha e a solidariedade. 

Dessa forma, o ser humano e a escola devem caminhar juntas, valorizando assim, o 

conhecimento que cada um traz consigo, para assim promover o respeito pelo próximo. 

Carrara e colaboradores (2009) afirmam que a escola é, portanto, influenciada pelos 

modos de pensar e de se relacionar da/na sociedade, ao mesmo tempo em que os influencia, 

contribuindo para suas transformações. Ao identificarmos o cenário de discriminações e 

preconceitos, vemos no espaço da escola as possibilidades de particular contribuição para 

alteração desse processo. A escola, por seus propósitos, pela obrigatoriedade legal e por 

abrigar distintas diversidades (de origem, de gênero, sexual, étnico-racial, cultural etc), torna-

se responsável – juntamente com estudantes, familiares, comunidade, organizações 

governamentais e não governamentais – por construir caminhos para a eliminação de 

preconceitos e de práticas discriminatórias. Educar para a valorização da diversidade não é, 

portanto, tarefa apenas daqueles/as que fazem parte do cotidiano da escola; é responsabilidade 

de toda a sociedade e do Estado 

 O objetivo do trabalho é identificar e analisar a diversidade cultural dos estudantes 

que fazem o Ensino Médio, no período noturno, na EEEFM Manuel Bandeira no município 

de Colorado do Oeste 
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METODOLOGIA 

 

Este trabalho pode ser caracterizado como pesquisa exploratória (MALHOTRA, 

2001). A metodologia utilizada na pesquisa realizada para elaboração deste artigo, pode ser 

classificada de forma ampla e exploratória que tem como objetivo principal  demonstrar a 

diversidade existente entre os estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Manuel Bandeira, matriculados no período noturno. A pesquisa de 

campo foi realizada em maio de 2012.  

O levantamento de dados ocorreu mediante questionário contendo questões objetivas e 

subjetivas, método de survey, abrangendo 116 alunos, resultando uma amostra de 100%. 

Segundo Lopes e Souza (2009), estudar pode não resolver todos os problemas sociais 

ou acabar com a injustiça social, mas é o meio pelo qual a pessoa pode reescrever sua própria 

história, portanto, ressaltado várias vezes o caráter ideológico da educação. Sendo assim, 

deixar explícito que esse caráter, sendo dado pela consciência social, traz a marca de sua 

origem, em termos concretos, refere-se à consciência de alguém. É um dos modos do pensar 

social, porém se expressa pela consciência dos indivíduos que se ocupam desta questão, que 

são indivíduos vivos, dotados de condições materiais e intelectuais, com interesses 

confessados e implícitos, com desejos e intenções, entre outras. 

 Segundo Severino (2007) questionário é: ―Conjunto de questões, sistematicamente 

articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos 

pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo‖. 

A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos 

(MARCONI; LAKATOS, 2007). Os resultados foram registrados manualmente em planilhas, 

transferidos para o programa Microsoft Excel®,e  posteriormente construídos os gráficos. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Na figura 1 podemos constatar que 85,34% dos entrevistados correspondemos ao sexo 

masculino destoando dos dados que apontam o predomínio feminino em relação aos dados 

estatísticos nacionais do INEP. Provavelmente devido ser no período noturno.  
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Figura 1: Estratificação por gênero dos discentes do Ensino Médio noturno 

 
 

O Ensino médio noturno apresenta maior heterogeneidade quanto à idade, 

apresentando participação de estudantes adultos com idade superior a 20 anos, nas outras 

faixas há uma distribuição mais regular quantitativamente. Enquanto que no Ensino noturno a 

grande maioria são os adultos (FIGURA 2). 

 

Figura 2: Percentual de estudantes do Ensino Médio noturno por faixa etária 

 

 
 

A análise da Figura 3 permite inferir que os entrevistados na sua grande maioria (45%) 

são naturais do próprio Estado - Rondônia, 25% de outros estados e 20% não responderam.   

Destaca-se a procura de emprego (56%) como fator responsável pela migração desses 

estudantes. Em segundo lugar aparece a família como fator responsável pela migração, pois 

desejam continuarem juntos. Ressalto que a maioria são do sexo masculino, constituindo 

arrimo de família ( Figura 4).  
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Figura 3:Estado de origem dos entrevistados 

 
 

 

Figura 4: Fatores responsáveis pela migração  dos estudantes 

 
 

Na Figura 5 observa-se que 48,7% dos entrevistados se absterão dessa questão, 

30,17% se declararam Católicos e 23,27% evangélicos. Desses apenas 5% afirmaram ouvir e 

curtir música gospel; interessante destacar que esses 5% são evangélicos. 

 

Figura5: Opção religiosa dos estudantes 
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Figura 6: Gosto musical dos estudantes 

 
 

A diversidade musical no convívio escolar contribui para o reconhecimento e o 

respeito à diversidade sócio-cultural no interior da escola, contribuindo para a superação do 

preconceito e da discriminação presente no cotidiano. Quanto à inclusão social o gosto musica 

dos entrevistados funcionam como fator positivo, pois permite envolve o cidadão através do 

ritmo e da musicalidade típica de determinadas regiões (Figura 6). Compartilhando saberes, 

que vão além do som... Dança, festas regionais construído ambiente de partilha de 

conhecimento, interagindo com a diversidade regional, modificando hábitos, ou seja 

intervindo na cultural do município. 

 

Figura7: Comidas típicas da região de origem dos estudantes 

 
 

A globalização permite conhecer as diferenças, por que não dizer as particularidades 

de cada região. Assim o ambiente escolar é um espaço adequado para promover  a inclusão e 

o respeito a diversidade. Desta formas práticas alimentares, contribuiu para um movimento de 

valorização e reafirmação das especificidades locais, visando divulgar e fortalecer a  

identidade cultural dos estudantes. A Figura 7 demonstra o habito alimentar dos estudantes  de 

acordo com sua herança cultural, consolidando concepção do respeito à diversidade cultural e 
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aos hábitos alimentares regionais. Falar da diversidade cultural no Brasil significa levar em 

conta a origem das famílias e reco¬nhecer as diferenças entre os referenciais culturais de uma 

família nordestina e de uma família gaúcha, por exemplo (CARRARA,2009). 

A convivência escolar favorecer, na prática, a vivência de relações, manifestadamente, 

mais comprometidas com valores morais, cidadania, respeito à diversidade sociocultural, 

promovendo o reconhecimento da diversidade de forma respeitosa. 

Como 45% dos estudantes entrevistados são oriundos do próprio estado- Rondônia, as 

festa tradicional de 43,60% é a EXPOCOL, Exposição agropecuária do município de 

Colorado do Oeste. Seguida pela Folia de Reis (25%), e em terceiro lugar aparece a Festa do 

Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé (17%), romaria centenária fluvial, mantida viva 

pela devoção dos ribeirinhos e quilombolas, conforme pode se observar na Figura 8 . 

 
Figura 8: Festas tradicionais  mais importantes de acordo com os estudantes 

 
 

O ensino, segundo Pelegrini (2009), visa tratar os estudantes e a população como 

agentes histórico-sociais e como produtores de cultura. Para isso valoriza os artesanatos 

locais, os costumes tradicionais, as expressões de linguagem regional, a gastronomia, as 

festas, os modos das diversas etnias viverem e se relacionarem com o meio e com as outras 

culturas que deram origem à sociedade atual.  

A diversidade cultural é grande na EEEFM Manuel Bandeira, entre toda comunidade 

escolar, entre tanto 73% dos discentes residem no município a mais de oito (08) anos, 

construindo uma cultura local de forma democrática e participativa, uma vez que o currículo   

da referida escola contempla a diversidade cultural (FIGURA 9). 
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 Figura 9: Tempo de residência no município de Colorado do Oeste 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

É no ambiente escolar que os estudantes podem construir suas identidades individuais e 

de grupo, podem exercitar o direito e o respeito à diferença. Espera-se, portanto, que uma 

prática educativa de enfrentamento das desigualdades e valorização da diversidade vá além, 

seja capaz de promover diálogos, a convivência e o engajamento na promoção da igualdade, o 

PPP da Escola deve contemplar o respeito a diversidade e acolher a todos de forma a valorizar 

cada individuo. 

Não se trata, simplesmente, de desenvolver metodologias para trabalhar a diversidade e 

tampouco com ―os diversos‖. É, antes de tudo, rever as relações que se dão no ambiente 

escolar na perspectiva do respeito à diversidade e de construção da igualdade, contribuindo 

para a superação das assimetrias nas relações entre homens e mulheres, entre os pares, entre 

hábitos culturais. Importante reconhecer as especificidades culturais, independente de ser 

oriundos de minorias étnicas, valorizando a cultura dita regional e consequentemente 

alterando a cultura local. Uma vez que  a cultura encontra-se em constante evolução. 

É essencial concentrar a atenção nos estudantes noturnos, adultos, utilizando métodos, 

técnicas e tempo adequados aos mesmos que promovam de fato a inclusão escolar e não que 

estar venha ser mais um fator exclusivo para estes estudantes. Pois de acordo com Pereira 

(2006) educar deixa de ser apenas compreender um conhecimento e passa a ter a função de 

promover a compreensão entre as pessoas, garantindo desta forma a solidariedade intelectual, 

profissional, moral e ética.  
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RESUMO 

A pesquisa apresenta uma análise das propostas de educação especial expressas em Planos de 

Ações Articuladas (PAR) elaborados por municípios de Mato Grosso que aderiram a esta 

ferramenta do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O PAR se caracteriza como 

um diagnóstico da situação educacional local que permite a elaboração de planejamento pelos 

municípios. É com base nesse planejamento que o Governo Federal define o apoio técnico e 

financeiro aos entes federados a cada quatro anos, visando auxiliar na melhoria da qualidade 

da educação. O PAR possui quatro grandes dimensões: gestão educacional, formação de 

professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação, 

infraestrutura física e recursos pedagógicos. Essas dimensões incluem ações e subações da 

Educação Especial. A análise proposta neste estudo foi desenvolvida com base em dados 

extraídos de textos do PAR 2011-2014 de dezesseis municípios de Mato Grosso, os quais 

estão disponibilizados no Sistema Integrado de Monitoramento e Execução e Controle 

(Simec). Os resultados das análises indicaram que a grande maioria dos municípios 

pesquisados intencionam a implantação e implementação das políticas de atendimento 

educacional especializado. No entanto, o maior problema apontado é a identificação dos 

professores da educação básica que atuam no atendimento educacional especializado, nas 

salas de recursos multifuncionais, e a garantia, no plano de formação continuada de 

professores, cursos nessa área, de acordo com a necessidade do sistema de ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as políticas nacionais para a educação especial são relativamente recentes. 

O marco inicial para tais políticas públicas foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1961 (Lei nº 4.024/61), que em seu Art. 88 estabeleceu que ―a educação de 

excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de 

integrá-los na comunidade.‖ Desde então as polìticas oficiais para as pessoas com deficiência 

foram incorporadas às leis educacionais visando à equiparação de direitos e a garantia de 

oportunidades de acesso à escola. 

Na década de 90 o Brasil participou das convenções internacionais na Tailândia 

(1990), em Salamanca (1994), e na da Guatemala (1999), se comprometendo como signatário 

de acordos para garantir os direitos da pessoa com deficiência. Seguindo a tendência mundial 

estabelecida por meio desses acordos foram adotados preceitos que embasam as políticas 

nacionais para a Educação Especial.  

Na atualidade, um dos preceitos que fundamentam a educação especial no nosso país é 

a convivência igualitária. Essa orientação foi expressa na Política Nacional da Educação 

Especial lançada em 1994. A LDB nº 9.394/96 reafirmou a garantia do direito de acesso e 

permanência da pessoa deficiente à escola por meio do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). O Plano Nacional de Educação (PNE) instituído pela Lei nº 

10.172/2001 deu evidência à educação especial ao afirmar: ―o grande avanço que a década da 

educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o 

atendimento à diversidade humana‖ (BRASIL, 2001).  

Iniciativas que indicam movimento na perspectiva de consolidar a educação especial 

no Brasil podem ser observadas também no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

também chamado de Programa de Aceleração da Educação ou ―PAC da Educação‖. O PDE 

agrega um conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade da educação básica, tendo 

como meta alcançar a média nacional de 06 pontos no Índice de Desenvolvimento da 

Educação (IDEB) até 2020. Nessa perspectiva foi instituído o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação (Decreto nº 6.094/2007) com vinte e oito diretrizes norteadoras de todas 

as ações dos entes federados para o cumprimento da melhoria da qualidade da educação.  

As ações do PDE para fortalecer a inclusão educacional são: a formação de 

professores para a educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, a 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1038 

acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, monitoramento do acesso à escola dos 

favorecidos pelo Beneficio de Prestação Continuada – BPC e o acesso e a permanência das 

pessoas com deficiência na educação superior.  

Desde o lançamento do PDE, as transferências voluntárias de recursos financeiros e de 

assistência técnica do MEC aos municípios estão vinculadas à elaboração de um plano 

municipal, com caráter de PDE local (SAVIANI, 2009). Trata-se do Plano de Ações 

Articuladas (PAR). O PAR é coordenado pelo Ministério da Educação visando o 

cumprimento das metas e compromissos assumidos no documento ―Todos pela Educação‖. 

O município ao aderir ao PAR conta com a participação da equipe gestora de 

educação, professores, comunidade local e sociedade civil no diagnóstico e elaboração do 

planejamento da educação para cada quatro anos. A participação da sociedade civil na 

elaboração do PAR se dá como forma de garantir o controle social, a atuação direta da 

população e consolidação da democracia nas atividades, sobretudo, no âmbito municipal. 

O ―primeiro‖ PAR foi lançado em 2007 e chamou-se PAR Plano de Metas, com prazo 

de elaboração e execução pelos municípios de 2007 a 2010. A adesão era voluntária. O PAR 

2011 – 2014 refere-se a segunda edição dessa iniciativa do governo federal.  

Para efetivação do PAR o MEC disponibilizou a todos os municípios do País o 

Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) por meio do qual os 

municípios podem elaborar o planejamento de seus sistemas de ensino a cada quatro anos, 

sendo livre sua adesão.  

No último PAR Mato Grosso obteve totalidade em sua adesão representando uma boa 

aceitação por parte do Estado e de seus 141 municípios.  

 

FINALIDADES E METODOLOGIA DESTE ESTUDO 

 

Este estudo foi desenvolvido com o propósito de analisar o planejamento das políticas 

para o Atendimento Educacional Especializado em alguns municípios mato-grossenses, tendo 

como referência o PAR 2011-2014. O interesse por essa questão se deu pelo entendimento de 

que o PAR expressa a intencionalidade das políticas de educação especial adotadas pelos 

municípios de Mato Grosso. A análise desse dispositivo legal permite compreender as 

proposições de atendimento ao estudante com deficiência identificando responsabilidades, 

estratégias e proposições assumidas pelos municípios. 
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A metodologia utilizada foi a análise documental por meio do sistema on-line Simec, 

módulo PAR. Os dados foram coletados no período de Agosto a Setembro de 2013 tendo 

como foco de atenção dezesseis municípios de Mato Grosso. São eles: Cuiabá, Várzea 

Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Cáceres, Sorriso, Primavera do Leste, Barra 

do Garças, Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Pontes e Lacerda, Juína, Campo Verde, 

Lucas do Rio Verde e Barra do Bugres. No período de coleta de dados os municípios já 

haviam encerrado seu planejamento, estando todos em fase de análise pelo MEC não havendo 

possibilidade de alteração das proposições.  

Partimos do pressuposto de que os documentos ―não são apenas uma fonte de 

informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem informações 

sobre esse mesmo contexto‖ (LUDKE ; ANDRÉ, 1986, p. 39). Outro pressuposto que orienta 

este estudo é o entendimento de que as políticas propostas nos planejamentos educacionais 

para os sistemas de ensino dos municípios analisados expressam intenções não apenas da 

equipe gestora das secretarias municipais de educação, mas também de professores, da 

comunidade escolar e sociedade civil envolvida na elaboração do PAR.  

A análise aqui apresentada foi realizada com base nos seguintes indagações: a) a quem é 

atribuída a responsabilidade de efetivar políticas educacionais para a pessoa com 

deficiência? b) Quais são as estratégias adotadas para efetivação da política nacional para a 

educação especial? c) Quais são as proposições dos municípios mato-grossenses para a 

educação especial? 

 

RESPONSABILIDADE NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  

 

A Constituição Brasileira de 1988 que preconiza a educação como um direito de todas as 

pessoas. Nessa perspectiva a lei maior estabeleceu, no seu Artigo 211, que a ―União, Estados 

e Municìpios deverão, em regime de colaboração, organizar seus sistemas de ensino‖.  Essa 

orientação pressupõe, portanto, que deve haver colaboração e interrelação para o 

desenvolvimento organizacional do ensino nas três esferas.  

Mendes e Gemaque (2011) lembram que colaboração implica a interrelação entre os entes 

federados, de modo a subsidiar a autonomia do município na gestão de seu sistema de ensino. 

O que se propõe via PAR não se constitui em colaboração, pois há a consecução da 

hierarquização entre os entes federados, uma vez que um ente planeja e estabelece metas para 

outro efetivar. No caso, as metas são estabelecidas pelo MEC cabendo ao município apontar 
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quais ele deseja assumir ou não. No entanto, é preciso considerar também que o PAR expressa 

disposição para consolidar a propositura da CF/88 no âmbito educacional obrigando os 

municípios a elaborar conjuntamente com o governo federal suas propostas de educação 

periodicamente. 

No que se refere à educação especial o PAR está sintonizado com o PDE que 

preconiza a cooperação técnica entre os entes federados a fim de compartilhar competências 

políticas, técnicas e financeiras para execução dos programas de manutenção e 

desenvolvimento da educação. Atualmente as metas estabelecidas no PDE para o atendimento 

educacional especializado são:  

 Escola Acessível, que disponibiliza recursos via PDE às escolas estaduais e municipais 

para adequações físicas garantindo a acessibilidade de seu espaço físico;  

 Programa Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais que disponibiliza às 

escolas públicas da rede de ensino, equipamentos, mobiliários e materiais pedagógicos 

que auxiliam no aprendizado dos alunos com deficiência; 

 Programa BPC na Escola, que visa fortalecer a permanência na escola, do aluno com 

deficiência beneficiário do programa do Benefício de Prestação Continuada; 

Esses programas são propostos de forma a promover a cooperação entre os entes 

federados. São repassados os recursos diretamente do governo federal às unidades escolares 

municipais, às secretarias municipais e estaduais cumprindo o preceito de colaboração entre 

os entes federados. A assistência técnica e financeira por parte do MEC aos programas se 

estende a todos os níveis de ensino da educação básica, porém como preceito constitucional 

(CF/1988) os Municìpios deverão atuar ―prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil‖ (Art. 211. § 2º), devido a isso o planejamento das ações do PAR está 

voltado ao atendimento das unidades de atendimento dos municípios que em sua grande 

maioria atendem creches e unidades de educação infantil, não desobrigando o atendimento de 

outros níveis de ensino como forma de cooperação ou colaboração aos outros entes como 

preceitua a lei.  

 

Estratégias adotadas para efetivação da política nacional para a educação especial 

 

Um dos objetivos da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva é o Atendimento Educacional Especializado. Citado pela primeira vez 
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como direito pela CF/88, o AEE tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos que necessitem de atendimento especial, considerando suas necessidades específicas, 

além de complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora das atividades desenvolvidas em sala comum. (BRASIL, 

2007b. p. 10). 

Realizado no período inverso ao da classe frequentada pelo educando e de preferência 

na mesma escola, o AEE deve ocorrer nas salas de recursos multifuncionais que são espaços 

organizados e equipados com materiais didáticos, pedagógicos, equipamentos e profissionais 

com formação para o atendimento às necessidades educacionais especiais, projetadas para 

oferecer suporte necessário aos educandos, favorecendo seu acesso ao conhecimento.  

Seguindo essas orientações o Plano de Ações Articuladas foi se organizado com base 

em quatro grandes dimensões: 1) Gestão Educacional; 2) Formação de Professores e dos 

Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; 3) Práticas Pedagógicas e 4) Avaliações e 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Cada uma dessas dimensões têm áreas de 

atuação que apresentam indicadores específicos que são pontuados de acordo com critérios 

pré-estabelecidos, e que indicam uma situação típica de cada dimensão (SOUZA, 2011). As 

dimensões são separadas em ações que por sua vez são divididas em sub-ações que são 

preenchidas conforme as necessidades e realidades de cada município. Dentre essas, há ações 

referentes ao atendimento educacional especializado as quais são objeto da pesquisa que 

identificamos na tentativa de dar um panorama do AEE dos 16 municípios de Mato Grosso. 

Na presente pesquisa apresentaremos os dados coletados do planejamento de 16 

municípios de Mato Grosso, suas propostas políticas educacionais no planejamento do AEE 

por meio do Plano de Ações Articuladas a partir do levantamento de dados no SIMEC para os 

anos de 2011 a 2014.  

 

A) Proposições de educação especial expressas nos documentos do PAR. 
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DIMENSÃO Ação e sub-ação do Plano de Ações Articuladas (2011-2014) 
Proposições dos 

municípios (%) 

1. Gestão 

Educacional 

Ação: Assegurar as condições necessárias à oferta de atendimento 

educacional especializado (AEE) em todas as escolas com matrícula de 

alunos público-alvo da educação especial nas classes comuns do ensino 

regular (alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação). 

 

 

1.2.9.1. Instituir, no cargo de professor, a função docente para o 

atendimento educacional especializado (AEE) e planejar, periodicamente, 

o provimento das vagas nas escolas com salas de recursos multifuncionais 

implantadas. 

93,75 

2.  Formação de 

Professores e de 

Profissionais de 

Serviço e Apoio 

Escolar 

Ação: Assegurar as condições necessárias para que os professores que 

atuam no atendimento educacional especializado participem de cursos 

com formação específica para o AEE. 

 

 

2.3.1.1 - Identificar os professores da educação básica que 

atuam no atendimento educacional especializado (AEE), nas 

salas de recursos multifuncionais, e garantir, no plano de 

formação continuada de professores, cursos nessa área, de 

acordo com a necessidade do sistema de ensino. 

4% 

3. Práticas 

Pedagógicas e 

Avaliação 

Ação: Ofertar o atendimento educacional especializado (AEE), 

complementar ou suplementar à escolarização, para todos os alunos 

público-alvo da educação especial matriculados no ensino regular que 

demandem esse atendimento. 
 

 

3.1.7.1 - Orientar as escolas para a institucionalização, no projeto 

pedagógico (PP), da oferta do atendimento educacional especializado 

(AEE), complementar ou suplementar à escolarização, aos alunos 

público-alvo da educação especial, matriculados no ensino regular. 

100% 

4. Infraestrutura 

Física e Recursos 

Pedagógicos 

Ação: Implantar salas de recursos multifuncionais nas escolas da rede 

municipal de ensino e ampliar a oferta do atendimento educacional 

especializado (AEE).  

 

4.3.3.1 - Identificar as escolas que necessitam de equipamentos de 

Informática, mobiliário, materiais pedagógicos e de acessibilidade para 

compor a sala de recursos multifuncionais, com vistas a apoiar a 

implantação e/ou ampliação da oferta do atendimento educacional 

especializado (AEE) na rede municipal de ensino. 

93,75% 

 

4.3.3.2 - Implantar salas de recursos multifuncionais (para a educação 

especial) nas escolas da rede com matrículas de alunos público-alvo da 

educação especial, conforme Educacenso MEC/Inep. 
100% 

 

4.3.3.3 - Adquirir recursos de tecnologia assistiva para as salas de 

recursos multifuncionais implantadas na rede e garantir a sua 

manutenção.* 
93,75 

*ação com apoio financeiro do MEC 

Fonte: SIMEC  
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Para cada uma das Dimensões do Plano (PAR) e suas respectivas ações e subações os 

municípios indicaram sua política de atendimento aos seus sistemas de ensino.  

A análise dos documentos obtidos via SIMEC, os 16 municípios apontaram as 

necessidades de implantar e/ou implementar políticas de atendimento educacional 

especializado em seus respectivos municípios e/ou em suas unidades educacionais. As 

intenções demonstradas nas proposições das elaborações indicam um interesse na oferta do 

AEE à comunidade e melhoria na oferta deste atendimento. 

A Dimensão 1 – Gestão Educacional indicou que a grande maioria, 93,75%, dos 

municípios pretende instituir sua equipe profissional em salas equipadas para o atendimento 

educacional especializado, mostrando assim ampla preocupação na qualidade da oferta da 

educação com profissionais qualificados para o AEE colaborando com a pretensão do PDE de 

melhoria da qualidade da educação. As proposições apontam para a melhoria da qualidade da 

educação e para a redução de desigualdades relativas às oportunidades educacionais 

reconhecendo o direito constitucional do direito de aprender. 

No tocante à Dimensão 2 - plano de formação de professores, foi o único item que 

mostrou baixa porcentagem de intenção no planejamento das ações, subentendo-se que não há 

um plano de formação dos profissionais instituídos pelos municípios. Assim, os municípios 

apontam a necessidade de profissionais capacitados para o AEE com formação na área em 

suas respectivas redes de ensino. Com o baixo percentual de proposições eles solicitam ajuda 

do MEC para oferta de cursos de formação para os profissionais em seus municípios. Ao 

analisar os planos o MEC pode enviar apoio técnico para formação, além do financeiro.  

A demanda por formação continuada de professores manifestada pelos municípios nos 

seus respectivos PAR expressa entendimento de que essa questão é condição fundamental 

para a efetivação das políticas de inclusão escolar. Esse posicionamento reafirma o que vem 

sendo defendido na literatura da área conforme indica o estudo sobre o estado da arte 

realizado por Bisol, Sangherlin e Valentini (2013). Esse estudo, realizado com base em 

periódicos CAPES sobre Educação Especial relativos ao período entre os anos de 2005 e 2010 

indicam que a formação continuada é vista como um facilitador da inclusão, pois pode 

provocar nos docentes o repensar de sua prática, instrumentalizando-os para a promoção de 

ajustes pedagógicos em prol dos alunos. Indicam ainda que a formação continuada pode 

contribuir para uma visão mais ampla da educação inclusiva, questionando a ocultação da 
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diferença. Dessa forma podemos inferir ser a formação uma necessidade prioritária do AEE 

nos municípios de MT. 

A dimensão 3, relativa às práticas pedagógicas, apresentou um resultado de intenção 

de 100%  dos municípios em orientar suas unidades escolares na institucionalização do AEE 

como forma de garantir tal atendimento. Dessa forma, os municípios configuram uma política 

de inclusão. 

As ações e subações da dimensão 4 envolvem espaço, equipamentos e mobiliários 

exigindo recursos financeiros dos municípios. Somente a subação 4.3.3.3 recebe apoio 

financeiro do MEC para sua execução. A intenção de implantação ou ampliação das salas de 

recursos multifuncionais revela que a maioria dos municípios necessita de melhorias no 

sistema de educação especial existente. Entretanto, é pertinente observar que por vezes o 

espaço físico não permite a implantação de novos espaços para tal atendimento, protelando a 

oferta educacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises de documentos oficiais que foram objeto deste estudo indicam 

reconhecimento da importância do atendimento educacional especializado. Há entendimento 

de que as barreiras educacionais precisam ser eliminadas ou ao menos diminuídas nos 

primeiros anos do ensino. 

O PAR coordenado pelo MEC disponibiliza um sistema de planejamento por parte dos 

municípios que devem manifestar intencionalidades e metas dentro dos prazos estabelecidos. 

Há evidências de que os municípios reconhecem a necessidade de ações voltadas à educação 

especial, mas esbarram em muitos problemas, notadamente na formação de professores. 

Observamos que a maioria dos municípios analisados não conta com professores capacitados 

atuando nas salas de recursos multifuncionais. Observamos também não existência das salas 

de recursos multifuncionais como podemos verificar com a alta demanda (100%) da subação 

4.3.3.2, indicando a necessidade de implantação de tais salas. 

O quadro revelado nos PAR remete ao entendimento de que há necessidade de mais 

investimentos nas políticas de inclusão a fim de se garantir espaços educativos adequados e a 

existência de profissionais devidamente qualificados para o AEE. Diante disso é imperativo 

ressaltar que o PAR é apenas o primeiro passo para definição de políticas. Faz-se necessário 

acompanhar a execução das ações previstas como forma de efetivar as políticas.  
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO INTERPESSOAL NA VALORIZAÇÃO DA 
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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade demonstrar a importância da relação interpessoal na construção 

do conhecimento, visando à valorização da diversidade na EJA, uma vez que ela está 

constituída de um grupo heterogêneo em sua totalidade, onde a relação interpessoal no 

ambiente escolar se torna uma importante ferramenta de apoio ao processo de ensino 

aprendizagem. Com isso, os educandos se sentem valorizados pois suas diferenças são 

levadas em conta (o que foi trabalhado em oficinas pedagógicas com o Projeto da Diversidade 

na escola) e conseguem ao longo do processo desenvolver com mais facilidade suas 

atividades. Diante do tema gerador ― Qualidade de vida‖, o projeto desenvolvido se justificou 

pelo fato de ressaltar a importância da diversidade e das diferenças individuais na construção 

da identidade do Ceja - Centro de Educação de Jovens e Adultos-Antonio Casagrande. Tem 

por objetivo principal trabalhar de forma dinâmica e convidativa os temas que norteiam as 

diversidades de maneira a contribuir para a conscientização dos educandos enquanto 

integrantes deste contexto. Pois, segundo os PCN´s, é papel da escola formar um cidadão 

crítico junto à sociedade em que vive. Buscou-se através deste trabalho construir uma visão 

crítica e consciente nos educandos. Para tanto, serão relatados alguns preconceitos 

relacionados a diversidade étnico racial encontrados no CEJA buscando uma conscientização 

da valorização da diversidade. 

 

Palavras-chaves: relação interpessoal. Diversidade. Aprendizagem.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho é fruto de um projeto desenvolvido na escola CEJA Antonio 

Casagrande, na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, intitulado Diversidade Cultural 

na Escola, cujo objetivo geral é de construir uma classe de educandos mais críticos e 

conscientes de seu papel na sociedade, uma vez que, através do mesmo, o que se busca é 

valorizar os educandos na sua diversidade, conscientizando-os de que são agentes da própria 

construção do saber, enquanto integrantes deste contexto. Neste sentido, Paulo Freire ocupa 

lugar de destaque na defesa dos direitos humanos e na valorização das pessoas como sujeitos 

historicamente inseridos no processo permanente de mudança de si e da realidade. 

Pode-se observar em varias obras de Paulo Freire a preocupação com a questão  da 

relação interpessoal no processo de ensino aprendizagem desenvolvido no sistema 

educacional, pois para ele, os educadores precisam se colocar como mediadores do 

conhecimentos, levando em conta a diversidade dentro de sala, uma vez que cada um aprende 

em tempos e maneiras diferenciadas. Por isso, principalmente dentro da EJA, deve-se tomar 

cuidado nas relações  estabelecidas em que os educandos trazem consigo uma gama de 

experiências vividas. Experiências estas que foram sendo adquiridas ao longo do período fora 

da sala de aula, ou seja, possuem bastante conhecimento, porém no senso comum. O educador 

necessita ser um transformador desse senso comum em ferramenta no processo de ensino 

aprendizagem em que a troca de experiências entre educandos e educadores se transforma em 

conhecimento. 

 Freire (2002, pg.25) pontua que não há  docência sem deiscência, ou seja, ―quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender‖, diante disso sentiu-se uma 

reciprocidade no desenvolvimento das atividades pertinentes ao projeto, onde se pôde 

observar a valorização do respeito às diversidades. Ao  serem trabalhados assuntos como o 

racismo, as desigualdades sociais, a cultura, as deficiências, as religiões e a 

homossexualidade, os educandos puderam sentir-se incluídos neste contexto que muitas das 

vezes é trabalhado de forma superficial, o que leva o educando a não desenvolver uma visão 

mais tolerante e critica. No entanto, se percebe que ao trabalhar de forma mais objetiva, o 

educando é capaz de ter uma visão mais critica e conscientizada, tendo a percepção da 

importância de valorizar o diferente. Valorização esta que só é possível adquiri-la através do 

conhecimento e não do pré julgamento. 
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 A importância do papel do educador vai além das estruturas da sala de aula. O papel 

do educador no desenvolvimento de sua pratica docente vai além do ensinar conteúdos 

(depositar informações). Sua função é também de possibilitar aos educandos e educandas a 

aprendizagem de maneira contextualizada e critica, visando dar significação para sua vida 

fora das estruturas do ambiente escolar. Desta maneira, o ato de ensinar e aprender não pode 

se realizar de maneira vertical, mas que seja estabelecida uma relação horizontal na 

construção do ensino aprendizagem, em que o dialogo se torna peça fundamental nesta 

construção, relação esta que consiste no respeito aos educandos e educandas. 

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o 

momento, tomar a própria pratica de abertura ao outro como objeto de 

reflexão critica, deveria fazer parte da aventura docente. O sujeito que se 

abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gosto a relação dialógica em 

que se confirma como inquietação  e curiosidade, como inconclusão em 

permanente movimento da história. (FREIRE, 2002, p.153-154). 
 

 No entanto, o que se nota, é que a educação é omissa a essa contextualização em que 

é necessária uma reflexão na escola sobre o momento histórico em que a sociedade atual vem 

atravessando, levando em conta que a diversidade é característica dos sujeitos em processo de 

constante transformação, com o objetivo de ofertar educação de qualidade a todos. E é neste 

contexto que a educação deve ser tratada com respeito e responsabilidade social, na qual todas 

as área do conhecimento no CEJA Antonio Casagrande buscam realizar esta contextualização 

através de ações desenvolvidas durante o perìodo letivo, que valorizam a ― Qualidade de 

Vida‖. Neste sentido, diz Freire: 

 
Aceitar e respeitar a diferença são umas dessas virtudes sem o que a escuta 

não pode dar. Descrimina-se o menino ou menina pobre, a menina ou 

menino negro, o menino índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a 

camponesa, a operária, não posso evidentemente escutá-los e se não os 

escuto, não posso falar com eles, mas a eles, de cima para baixo. Sobretudo, 

me proíbo entende-los. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem 

seja, recuso-me a escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a merecer 

respeito é um isto ou aquilo, destratável ou desprezível. (FREIRE,2002, 

p.136). 
 

 

2. CONCLUSÃO 

 

Baseando-se nas obras de Paulo Freire conclui-se a importância da relação interpessoal 

na sala de aula, uma vez que o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, a construção do 

saber do educando e da educanda se constrói através das interações sociais ocorridas dentro 
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do ambiente escolar, onde foi possível perceber a evolução do processo de conscientização 

dentro do centro a partir dos temas trabalhados sobre diversidade nas oficinas pedagógicas 

dentro do projeto Diversidade cultural na escola. Contudo, neste contexto de relação 

interpessoal, para Paulo Freire (2002) não há separação entre seriedade docente e afetividade, 

estes devem caminhar juntos, porém, ele alerta para o fato de que a afetividade não deve 

interferir no cumprimento ético de seu dever de educador e educadora. 

 Cabe aos educadores, neste contexto, estabelecerem uma relação ética e consciente 

de seu papel na formação do cidadão, valorizando os conhecimentos construídos fora e dentro 

do ambiente escolar, pois segundo Georges Snyders (1996), na escola, o educador se adapta e 

responde às perguntas e aos silêncios (ou pelo menos é o que deveria acontecer), geralmente 

mais reveladores ainda. Apreciar-se-á  o aforismo de Freud apud SNYDERS (1996, p.76): ― 

Alguém fala: a luz se faz‖. 
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COMO SÃO TRATADAS AS QUESTÕES DE SEXUALIDADE NA SALA DE AULA 
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RESUMO: 

O tema sexualidade, muitas vezes é tratado com padrões de moralidade pela escola e 

principalmente pela família. O professor por sua vez encontra dificuldades em abordar o tema 

no âmbito escolar, muitas vezes diante de um currículo transcendente, ocultando a diversidade 

sexual. Perpetuando práticas preconceituosas em relação a gênero e diversidade sexual. Falar 

sobre sexualidade é romper com o medo de pressões de familiares diante de tema ainda tabu 

na sociedade brasileira. O trabalho objetiva mostrar como os professores lidam com o tema 

sexualidade das crianças no âmbito escolar. A metodologia utilizada teve uma abordagem 

qualitativa, realizada a partir de questionários e entrevistas semiestruturadas e embasadas pela 

revisão bibliográfica. Os sujeitos das pesquisas foram professores que atuam no Ensino 

Fundamental de duas escolas municipais de Lucas do Verde - MT. Constatou-se a 

insegurança de alguns professores referentes a temática sexualidade em sala de aula, uma vez 

que os dogmas familiares e modelos tradicionais encontram-se enraizados ainda hoje no 

imaginário social. Revelou também que os educadores preferem optar pelo silenciamento para 

evitar ―polêmicas‖ no espaço escolar.  

 

Palavras chave: Sexualidade nas crianças, professores, currículo, escola. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

O presente trabalho trata-se de pesquisa realizada em apenas duas escolas municipais 

com professores que atuam na Educação Infantil em Lucas do Rio Verde- MT. Teve por 

objetivo investigar como se dá a percepção das professoras da Educação Infantil frente às 

questões da sexualidade na sala de aula.  

A sociedade vem mudando rapidamente e, junto com essa mudança vêm a mudança 

dos valores socialmente instituídos, questões morais comumente advindas do seio familiar são 

deixadas de lado. Estas responsabilidades passam a ser consideradas como papel da escola, 

que, contudo, também encontra dificuldade em resolver tais conflitos.  

A sexualidade tende a ser uma questão conflituosa para a grande maioria dos 

educadores, uma vez que nem todos estão preparados para trabalhar com a temática. 

Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre a sexualidade das crianças e tecer uma 

análise de como os professores se relacionam com o tema em questão. A escolha do 

município pesquisado consolidou-se devido à observação empírica da resistência de algumas 

educadoras ao abordar a temática sexualidade na sala de aula. Consideramos importante 

pesquisar a postura do professor frente à temática sexualidade para trazer à tona reflexões 

sobre como a mesma é vivenciada e aprendida no âmbito escolar, enquanto pratica 

pedagógica. Para a realização do presente artigo utilizamos questionário estruturado. Neste 

estudo, optamos por pesquisar 10 professores de Ensino Fundamental, em duas escolas 

municipais localizadas na zona urbana da cidade de Lucas do Rio Verde- MT.  

 

2. A SEXUALIDADE E O CURRÍCULO ESCOLAR 

 

 Segundo os PCNs a discussão sobre a inclusão da temática sexualidade no currículo 

escolar passou a ser discutida a partir da década de 70, pois se considera importante a 

formação integral do ser humano, uma vez que: 

As manifestações de sexualidades afloram em todas as faixas etárias. 

Ignorar, ocultar ou reprimir são as respostas mais habituais dadas pelos 

profissionais da escola. Essas ideias se fundamentam na ideia de que toda 

família realiza a educação sexual de suas crianças e jovens, mesmo aquelas 

que nunca tenham falado abertamente sobre isso. O comportamento dos pais 

entre si, na relação com os filhos, no tipo de ‗cuidados‖ recomendados, nas 

expressões, gestos e proibições que estabelecem são carregados de 
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determinados valores associados à sexualidade que a criança aprende. (PCNs 

2001 p. 112) 

 

 Com esta forma de pensamento muitos educadores não veem a importância de 

trabalhar o tema, pois julgam estar pisando em um ―campo minado", um terreno estritamente 

restrito a família. O tema sexualidade na sala de aula é delicado, porém, fundamental, precisa 

ser discutido e estudado para ser bem entendido em todos os níveis escolares. O tema faz 

parte do currículo escolar que corrobora para a fundamentação do conteúdo. Uma vez que 

consta nos PCNs como temas transversais, isso significa dizer que todas as disciplinas têm a 

obrigação de trabalhar com o tema. 

Observa-se o distanciamento entre a teoria e a prática perpetuando a visão que 

sexualidade deve ser trabalhado apenas pelos professores de ciências, como o era 

antigamente, porém, a todo o instante em sala de aula, o aluno questiona, tem dúvidas, precisa 

perguntar certas dúvidas a alguém e muitas vezes, a pessoa mais próxima é o professor.  

A sexualidade se manifesta de diferentes formas na sociedade e no âmbito escolar, 

despertando desejos e curiosidades. A escola por sua vez, em muitos momentos age como 

elemento regulador, como se crianças e adolescentes fossem elementos desprovidos de 

dúvidas sexualidade procurando limitar a curiosidade.  

Para Louro  

A vigilância não sufoca a curiosidade e o interesse, conseguindo apenas, 

limitar sua manifestação desembaraçada e sua expressão franca. As 

perguntas, as fantasias, as dúvidas e a experimentação do prazer são 

remetidas ao segredo e ao privado. Através de múltiplas estratégias de 

disciplinamento, aprendemos a vergonha e a culpa; experimentamos a 

censura e o medo (LOURO, 2001, p. 27).  

 

O aluno passa muito tempo na escola, período este em que seu corpo passa por 

grandes transformações, sendo estas marcantes e perceptíveis para serem observadas pelos 

educadores Muitas crianças, jovens e adolescentes encontram dificuldades de lidar com as 

mudanças em seu corpo, acreditando ser estranhos e não pertencentes ao universo em que se 

encontram nesta fase. Neste sentido, torna-se fundamental a participação da escola como 

elemento norteador dos conflitos nas idades escolares. 

Essa presença da sexualidade independe da intenção manifesta ou dos 

discursos explìcitos, da existência ou não de uma disciplina de ―educação 

sexual‖, da inclusão ou não desses assuntos nos regimentos escolares. A 

sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é algo 

que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se ―despir‖ (LOURO 

1997 p. 81).  
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Contudo não podemos negar a necessidade de proporcionar reflexões críticas, 

discussões e a construção de ações pedagógicas contrárias a práticas discriminatórias e 

pautadas no respeito à diversidade e na compreensão das relações de gênero, da sexualidade 

desde a educação de crianças pequenas à de jovens e adultos. 

 Sobre este fato Britzman (2000, p. 95), alerta nos que ―a educação sexual tornou-se, 

pois, o lugar para trabalhar sobre os  corpos das crianças, dos adolescentes e das professoras. 

[...] uma pedagogia de produção da normalidade [...]‖.  As ações educativas no ambiente 

escolar transformam, modificam, renovam todo o ambiente organizacional ou institucional, 

tornando-o mais produtivo, trazendo aos alunos novas perspectivas, eliminando conflitos 

internos e externos, utilizando seus métodos e recursos para inovar, proporcionar momentos 

para desenvolvê-las por completo. 

Toda ação escolar está fundamenta em um currículo, contudo, este pode estar 

carregado de intenções, tanto de quem o elabora como de quem está à frente do processo. Isto 

depende fundamentalmente de elementos culturais que são inerentes a todo ser humano.  

 Silva aponta-nos que: 

O currículo também produz e organiza identidades culturais, de gênero, 

raciais, sexuais [...]. Dessa perspectiva, o currículo não pode ser visto 

simplesmente como um espaço de transmissão de conhecimentos. O 

currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos 

tornamos. O currículo produz, o currículo nos produz (SILVA, 2006p. 27).  
 

 Entende-se que o currículo não pode ser visto de forma neutra, nele estão implícitas as 

ações da vivencia do ser humano e dos discursos políticos das esferas dominantes. Ainda 

Silva mostra nos: 

Como política curricular, como macro discurso, o currículo tanto expressa as 

visões e os significados do projeto dominante quanto ajuda a reforçá-las, a 

dar-lhes legitimidade e autoridade. Como microtexto, como prática de 

significação em sala de aula, o currículo tanto expressa essas visões e 

significados quanto contribui para formar as identidades sociais que lhes 

sejam convenientes (SILVA, 2006 p.29).  

 

A escola uniformiza os objetivos, trata todos como iguais, esquecendo-se das 

particularidades de cada um, dos desejos de cada um e, busca também, tornar uniforme o 

trajeto que cada um deve seguir. A partir deste pressuposto dificilmente a escola considera a 

natureza do aluno, a liberdade do pensamento, as relações humanas, os sentimentos, o 

trabalho em equipe, a cooperação, dando lugar a uma prática dominante e conservadora. 

Enfim, possivelmente para muitos educadores, discutir sobre sexualidade torna-se um desafio 
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devido aos valores agregados a sua vivência e formação, preferindo portanto, não trabalhar o 

tema na sala de aula.  

 

3. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada foi através da observação empírica, posteriormente 

questionário e entrevista semiestruturada com as professoras que atuam no Ensino 

Fundamental da Escola Menino Deus em Lucas do Rio Verde – MT e da Escola Vinícius de 

Morais. Houve uma abordagem qualitativa que, de acordo com Minayo (1994), se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. A 

abordagem qualitativa não pretende o alcance da verdade, ou apontar o que é certo ou errado, 

tem como preocupação primeira, a compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na 

realidade. Os dados foram coletados a partir de questionários e entrevista semiestruturada 

aplicada a uma pequena amostra de 10 professores que atuam nas escolas já mencionadas.  

 Para Manzini, a entrevista semiestruturada está baseada em um tema, a partir do qual 

produz-se um roteiro, com diversas perguntas, complementadas com questões momentâneas, 

fazendo emergir informações de forma mais livre. (MANZINI 1990/1991, p. 154). 

 Ao analisar os questionários constatamos que alguns professores se sentem inseguros 

ao trabalhar o tema sexualidade em sala de aula, talvez pelos dogmas familiares ou modelos 

tradicionais enraizados ainda hoje. Revelou também que os educadores preferem optar pelo 

silenciamento para evitar ―polêmicas‖ no espaço escolar. Percebeu-se certa deficiência do 

instrumento, pois em determinados pontos encontramos dificuldades para compreender a 

visão do questionado.  

 

4. SEXUALIDADE NA SALA DE AULA: A VISÃO DOS PROFESSORES 

 

Através deste trabalho, com os dados coletados constatou-se diferentes relatos a 

respeito do tema sexualidade em sala de aula. Percebeu-se que alguns educadores declaram 

não se sentirem à vontade para abordar sobre o tema sexualidade na sala de aula. 

Possivelmente, fatores como estes se devem a certos dogmas culturais, familiares e religiosos.  
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Os sujeitos sociais, professores entrevistados, acreditam que trabalhar a sexualidade na 

sala de aula é assumir o papel da família, afirmam ainda que este tipo de trabalho pertence aos 

pais e não é sua função, e ainda que, não se sentem à vontade para incorporar a temática em 

sua prática pedagógica.  

Constatou-se também que trabalhar sexualidade na sala de aula para alguns 

professores é papel exclusivamente da disciplina de ciências. 

De acordo com Cruz: 

[...] essa ligação entre ciência e sexualidade, ou o ―enquadramento‖ do sexo 

como objeto de estudo de uma ciência tem suas raízes estabelecidas a partir 

do desenvolvimento da Ciência Moderna, que buscou através de um 

conjunto de discursos, estabelecer os lugares do sexo a partir da construção 

de um discurso sobre o sexo (CRUZ, 2010 p. 46).  

 

Ao serem questionados a respeito de como é vista a sexualidade das crianças, 

obtivemos as seguintes respostas: 

A sexualidade é uma coisa tão natural, vejo na escola como sensações e 

emoções envolvendo a energia sexual ou as vezes curiosidades por parte das 

crianças. Sinto-me à vontade para trabalhar o tema à medida que as 

curiosidades ou o comportamento dos alunos apresentam estas questões, 

imediatamente tento fazer uma ação para suprir esta questão. (Professor A). 

 

Nota-se que há preocupação de trabalhar apenas de forma paliativa, sem se preocupar 

com o tema em si, trabalha apenas no momento que percebe que algo pode estar fugindo dos 

padrões de normalidade do ambiente escolar. ―Essa ‗normalidade‖ e silenciamento acontece 

em virtude de muitos dogmas que alguns educadores trazem consigo, proporcionando 

resistências para falar das questões sexuais. Para Stuart Hall (1997, p. 33) toda prática social 

depende e tem relação com o significado: ―consequentemente, a cultura é uma das condições 

constitutivas de existência dessa prática, que toda prática social tem uma dimensão cultural‖ e 

ainda, que ela tem um caráter discursivo. 

No sentido didático pedagógico deve ser tralhado de acordo com cada etapa 

educacional da criança, me sinto à vontade para trabalhar mas precisa 

respeitar o conhecimento prévio da criança. (Professor B). 

 

Neste caso já demonstra um conhecimento mais ampliado e há uma preocupação com 

a aprendizagem e as fases da criança.  

Penso que é uma coisa normal, porém precisa ser trabalhado com cautela 

para não ultrapassar as etapas, enquanto professora não me sinto à vontade 

de trabalhar com o tema, trabalho apenas de acordo com que a apostila traz. 

(Professor C). 
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Muitos educadores como já falado anteriormente, podem, possivelmente estar 

enraizados, com dogmas religiosos e marcados pelas resistências familiares para trabalharem 

com a temática e quando o fazem é muito superficialmente limitando-se muitas vezes apenas 

ao estudo do corpo.  

 

Eu vejo a sexualidade como um importante e necessário tema a ser 

trabalhado, quebrando alguns paradigmas e respeitando alguns aspectos 

culturais e religiosos. É um tema que desperta o interesse dos educandos 

pelo fato de não terem esse tipo de dialogo abertamente com suas famílias. 

(Professor D). 

Hoje a sexualidade das crianças é aguçada por meio de televisão, muitas 

vezes os pais acham que a criança está dormindo e fazem sexo achando que 

os filhos ainda não entendem. Acho muito importante trabalhar o tema, 

aprendendo dentro da normalidade. Ensino o que eles querem aprender 

conforme sua faixa etária. (Professor E). 

 

Observam-se os professores que encontram maior liberdade para trabalharem o tema, 

possuem receio quanto às posturas religiosas e culturais, contudo não deixam de trabalhar 

devido à importância do tema em questão. São diversas as questões que podem surgir no dia a 

dia no contexto escolar e que, o professor não pode omitir-se em trabalhar. Os meios de 

comunicação propagam todo tipo de informação das quais acabam tendo seus reflexos 

repercutidos no ambiente escolar. Negar a existência desses elementos seria o mesmo que 

negar inúmeras fazes da existência humana. Ao serem questionados se somos culturalmente 

repressores da nossa própria sexualidade, podemos destacar as seguintes respostas: 

  
Sim, pois muitas vezes camuflamos isso de nossa vida particular, por medo 

de represálias, vivemos uma cultura onde a sexualidade resume-se 

praticamente aos prazeres sexuais e não em sentimento carinho e 

manifestações de afeto. (Professor A). 
 

Sim, eu particularmente participei poucas vezes de momentos sobre o tema 

sexualidade na escola, em casa o assunto nunca foi discutido (professor B). 

 

Acho que esta repressão está acabando aos poucos, mas ainda há alguns 

entraves, principalmente religiosos. (Professor C). 

 

Ainda se encontra professores que não sabem orientar por vergonha e medo 

de estimular os estudantes à sexualidade. (Professor B). 

 

 Observa-se neste caso que o próprio professor é vítima da repressão sexual, nem um 

dos questionados possui total liberdade para trabalhar abertamente a temática sem medo de 

sofrer represálias por parte dos pais e da comunidade escolar. Quanto ao currículo, alguns 

educadores consideram a temática como elemento das aulas de ciências, que diante de sua 
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ótica, as questões do aparelho reprodutor e doenças sexualmente transmissíveis, devem ser 

utilizadas apenas termos técnicos e de forma cientifica. Segundo Ribeiro: 

[...] o discurso biológico tem ocupado um espaço privilegiado em relação a 

outros, visto que em muitos programas de educação sexual, manuais, livros, 

guias de educação sexual, como também no tema transversal Orientação 

Sexual (PCN) a sexualidade está prioritariamente vinculada ao 

conhecimento anátomo-fisiológico dos sistemas reprodutores, ao uso dos 

métodos anticoncepcionais, aos mecanismos e à prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis e da AIDS (RIBEIRO, 2002, p. 74). 

 

 Constatou-se que os educadores julgam importante trabalhar a temática sexualidade na 

sala de aula, pois os estudantes aprendem sobre prevenção na escola, uma vez que muitos pais 

têm vergonha de falar sobre o tema com os filhos. Alguns dos professores alegaram ser um 

tema transdisciplinar e que pode ser trabalhado ―quando surgir uma oportunidade dentro da 

sala de aula de um assunto ou ocasião‖. Neste caso fica novamente em segundo plano e como 

um assunto a ser trabalhado apenas quando surgirem situações conflituosas em sala de aula. 

 Outro elemento importante na questão sexualidade e do currículo escolar foi à 

oposição obtida em certas respostas, em que determinados professores negaram a existência 

da temática no mesmo, ou que trata apenas superficialmente sem permitir uma abrangência 

maior do tema. 

 Ainda neste sentido, de acordo com Tomaz Silva (1999), colocar essas questões de 

gênero e diversidade sexual em foco significa pensar como cultura, escolas e sujeitos se 

articulam por meio das construções de gênero e sexualidade, entendendo-os como campo de 

lutas, negociações, contestações e enfrentamentos, em que se produzem tanto os sentidos 

quanto os sujeitos que vão constituir diversos grupos sociais e suas singularidades.  

Silva ainda indaga, 

Como se configuraria uma pedagogia e um currículo que estivessem 

centrados não na diversidade, mas na diferença, concebida como processo, 

uma pedagogia e um currículo que não se limitassem a celebrar a identidade 

e a diferença, mas que buscassem problematizá-las? (SILVA, T., 1999, p.1). 

 

 Ao serem questionados sobre se o tema deve ser trabalhado pela escola: a maioria dos 

entrevistados julgam importante trabalhar a sexualidade na sala de aula, contudo, a escola 

deve proporcionar abertura para disseminar o trabalho, logo que, os alunos estão em contato 

com o assunto através de todos os meios de comunicação, e muitas vezes podem ser 

apresentadas de forma pejorativa e vulgar.  
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 A velocidade com que surgem novas tecnologias tem possibilitado a emergência de 

outras instituições culturais que, de uma forma ou de outra, acabam por educar e auxiliar na 

construção de identidades de meninos e meninas, jovens e adultos. Neste sentido, a mídia se 

tornou, nas últimas décadas, uma poderosa instância de produção do conhecimento. Como 

afirma Rosa Fischer: 

Se considerarmos que a mídia, hoje, é responsável por um imenso volume de 

trocas simbólicas e materiais em dimensões globais. Na dinâmica social que 

exige não só medidas urgentes por parte das políticas públicas educacionais, 

mas igualmente uma reflexão mais acurada sobre as relações entre educação 

e cultura. (FISCHER, 1999, p. 18). 

 

 Os discursos veiculados pela mídia acionam poderosos efeitos de verdade, que podem 

contribuir significativamente para a construção das identidades dos sujeitos. Neste sentido, 

podemos afirmar que a mídia, especialmente a televisiva, pode ser considerada como um 

espaço educativo, uma vez que produz conhecimentos a respeito da vida, do mundo que na 

cerca, de como devemos ser ou nos comportar, do que devemos gostar. 

 Já ao serem questionados sobre se ao trabalhar podemos estimular a sexualidade nas 

crianças obtivemos tanto respostas positivas quanto respostas negativas. 

 Alguns professores disseram que o que estimulam a sexualidade é a curiosidade e a 

falta de informação, se a escola der conta de sanar esta curiosidade não fomentará nem um 

estimulo. Contudo, há educadores que acreditam que dependendo da forma como os 

professores trabalham possa fomentar e despertar a sexualidade nos alunos. 

 Acredito que se a turma ainda não apresentar tal curiosidade, não há 

necessidade. A falta de preparo do educador e a forma como for trabalhar 

sem respeitar a maturação da criança, acredito sim que pode precocemente 

estimular a comportamento desapropriados na criança. (Professor E). 

 

Sim podemos estimular características de masculinidade ou de feminilidade 

sem intervir com a personalidade de cada um ou conceitos éticos e sociais. 

(Professor F) 

Possivelmente predominam atitudes e convenções sociais preconceituosas e 

discriminatórias e uma realidade tão persistente quanto naturalizada no cenário educacional 

por parte de alguns professores no que diz respeito a trabalhar o tema sexualidade em sala de 

aula, perpetuando uma visão limitada ao docente quanto ao tema sexualidade, pois em suas 

falas não apresentaram a temática que versa sobre o homossexualismo, sua visão está voltada 

apenas para o que até então se considerava politicamente correto pelos elementos sociais 

como cultura e religião. Ou como representa a visão de Foucault: 
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O sexo, ao longo do século XIX, parece inscrever-se em dois registros de 

saber bem distintos: uma biologia da reprodução desenvolvida 

continuamente segundo uma normatividade científica geral, e uma medicina 

do sexo obediente a regras de origens inteiramente diversas (FOUCAULT 

2007a, p. 63). 
 

 Esta visão de normas impostas secularmente e culturalmente pelas instituições formais 

que repassam de gerações por gerações, como o desconhecimento de leis e normas a respeito 

das culturas precisa ser desmistificada do imaginário social. Observou também que não há um 

diálogo aberto entre alunos e professores, uma vez que a escola trabalha com pressupostos de 

valores normatizados como o certo e o errado, condutas corretas e incorretas, sem obter 

reflexões produtivas sobre o tema. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa possibilitou-nos perceber a ausência de discussões a respeito da 

sexualidade dentro do currículo escolar. Constatou-se a necessidade de discussão da temática 

sexualidade com os professores para disseminar práticas no espaço escolar. e que de alguma 

forma estas práticas, possam caminhar a partir de um currículo que privilegia a diversidade 

sexual. Perceberam-se alguns receios/desconhecimentos sobre a temática sexualidade na 

escola, assim como também, por outro lado, mostraram suas crenças religiosas e alguns 

preconceitos e até mesmo dificuldade familiar, indicando ainda que tais práticas permanecem 

enraizadas no imaginário socialmente construído.  

Não basta que o professor esteja disposto a trabalhar sobre a sexualidade na sala de 

aula, este precisa ter base curricular consistente que dê suporte a ele para que consiga 

trabalhar as questões eleitas sem medos ou preconceitos.  

Através da análise dos dados podemos observar que a temática é pouco discutida em 

sala de aula, uma vez que quando as discutem o fazem de forma superficial, apenas para sanar 

um problema momentâneo ou evidenciado apenas questões biológicas como o estudo do 

corpo e os sistemas de reprodução humana.  

Não estamos aqui para julgar as escolas pesquisadas, mas sim para levar aos 

educadores e alunos reflexões a respeito da diversidade, mostrando que a mesma não é apenas 

assunto de ―passa tempo‖ e sim, deve ser trabalhada como conteúdo curricular.  
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Neste sentido, pode viabilizar práticas pedagógicas inclusivas, voltadas a garantir a 

permanência, a formação de qualidade, a igualdade de oportunidades e o reconhecimento das 

diversas orientações sexuais e identidades de gênero, e étnico-raciais.  

Mostrar que é possível trabalhar a diversidade sexual, percebendo uma cultura 

heterogênea com os educandos. Essas diferentes culturas estão inseridas nas diferentes 

disciplinas com respeito ao ―outro‖, a equidade, não aceitando qualquer forma de intolerância. 

Mostrar a todos que devemos estar livres de qualquer tipo de preconceito e discriminação. 

Cabe à escola juntamente com a Secretaria de Educação do Município de Lucas do Rio 

Verde, proporcionar ações que visem a concretização desse direito em todos os seus espaços. 

Para que isso aconteça, faz-se necessário a capacitação de todos os profissionais que atuam na 

rede de ensino para que se obtenha um currículo democrático, ou seja, interessado na 

articulação entre conteúdos que visa promover e valorizar a diversidade cultural, coerente 

com um mesmo plano estratégico de combate à homofobia e outras formas de discriminação, 

uma vez que muitos alunos vêm de uma formação familiar com base em questões que nunca 

foram debatidas.  

 Enfim, oferecer subsídios para que em diferentes situações, ajudem a resolver 

conflitos e, propor novos olhares e ações a partir da Diversidade de Gênero, Raça/Etnia, 

Sexualidade no ambiente escolar, não permitindo que estereótipos e estigmas se façam 

presentes no espaço escolar, possibilitando desmitificar, rompendo estereótipos e estigmas de 

visão discriminatória de grupos sociais, valorizando sua origem étnico-racial, suas crenças 

religiosas, suas práticas culturais, seu modo de viver a sexualidade, sejam homens ou 

mulheres que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo, ou ainda quando nos deparamos 

com discursos racistas, homofóbicos,  utilizando características atribuídas às mulheres para 

inferiorizar negros/as, indígenas ou outros grupos considerados inferiores não importando se 

este indivíduo está no Ensino Fundamental ou não, ele deve ser tratado com o devido respeito 

e cuidado. 
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RESUMO: 

O assentamento Antônio Conselheiro está localizado na região sudoeste do Mato Grosso, seus 

limites abrangem três municípios: Tangará da Serra, Barra do Bugres e Nova Olímpia. As 

discussões apresentadas nesta comunicação têm como pretensão tecer algumas reflexões, 

sobre a Educação do Campo nas comunidades escolares que atendem aos educandos do 

assentamento Antônio Conselheiro. O texto busca refletir sobre a aplicabilidade da legislação 

existente, os princípios e valores vivenciados na comunidade, o projeto político e pedagógico 

da escola e as perspectivas para a atuação profissional. 
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Por onde passei, 

Plantei a cerca farpada, 

plantei a queimada. 

Por onde passei,  

Plantei a morte matada. 

Por onde passei, 

Matei a tribo calada, 

a roça suada, 

a terra esperada... 

Por onde passei, 

tendo tudo em lei, 

eu plantei o nada. 

Pedro Casaldáliga 

 

Para compreender o contexto que o artigo busca analisar se faz necessário um breve 

histórico do assentamento Antônio Conselheiro. A história do assentamento Antônio 

Conselheiro esta intimamente relacionada à história da luta pela terra na região sudoeste de 

Mato Grosso. O assentamento é fruto da primeira ocupação de terra nesta região, quando em 

outubro de 1996, um grupo de mais de 1500 famílias organizadas pelo MST- Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra; representantes do STR - Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais; representantes da FETAGRI – Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado 

de Mato Grosso; representantes da CPT – Comissão Pastoral da Terra e representantes da 

CUT - Central Única dos Trabalhadores ocupam as margens da Rodovia MT 358, no 

município de Nova Olímpia a aproximadamente 250 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso. 

O assentamento está organizado em 36 agrovilas, duas comunidades quadradas totalizando 

mais de mil famílias assentadas.   

As escolas do Assentamento Antônio Conselheiro estão inseridas nos municípios de 

Tangará da Serra, Barra do Bugres e Nova Olímpia, apenas no município de Tangará da Serra 

há uma coordenação de Educação do Campo. As escolas estaduais são atendidas através da 

Gerencia de Educação do Campo/SEDUC-MT.  

Dentro dos limites do assentamento funcionam quatro escolas, sendo três estaduais e 

uma municipal, mas devido a extensão do assentamento, os estudantes também são atendidos 

em mais duas escolas localizadas nas proximidades do assentamento, sendo uma no município 

de Nova Olímpia e a outra no município de Barra do Bugres.  Em suma o acesso à educação 

se dá através do atendimento em seis escolas, sendo duas no município de Tangara da Serra, 

três no município de Barra do Bugres e uma no município de Nova Olímpia. Neste sentido o 

texto busca tecer uma breve avaliação da realidade destas unidades escolares frente às atuais 

legislações, considerando especialmente as Diretrizes Operacionais da Educação do Campo, o 
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Plano Estadual de Educação do Mato Grosso (Capítulo específico à temática) e o Decreto nº 

7.352 de 4 de novembro de 2010. Dentre os itens a serem analisados, merece destaque os 

aspectos relacionados à adequação do calendário escolar ás fases do ciclo agrícola e as 

condições climáticas. As chuvas agravam o estado das estradas, impossibilitando o acesso dos 

ônibus, para transportar os alunos. Entre os caminhos apontados como mecanismo para 

resolução do problema, destaca-se a realização de reuniões entre a comunidade escolar e as 

autoridades municipais. Na intenção de buscar o reparo e a manutenção das estradas a fim de 

possibilitar o trafego dos ônibus e de outros veículos. Em contra partida a Lei 9394/96 – LDB, 

no Art. 28 aponta outro caminho, quando estabelece: 

Art. 28. Na oferta da educação básica para a população rural, 

os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à 

sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada 

região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas as 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo a adequação do 

calendário escolar as fases do ciclo agrícola e as condições 

climáticas; 
 

Partindo da análise do PPP das instituições é possível afirmar que não há adequações 

do calendário escolar ao período chuvoso e o problema de falta de aula se repete a cada ano, 

impossibilitando a realização das aulas por vários dias. 

Esta realidade não é uma exclusividade das escolas em questão, antes representa o 

cotidiano da maioria das escolas do campo no Estado de Mato Grosso. 

Esta situação provoca a seguinte reflexão: A adequação do calendário escolar, ao 

período chuvoso na região seria uma solução viável para as escolas que atendem aos 

educandos e educandas do Assentamento Antônio Conselheiro? Quais os fatores que 

impedem a adequação do calendário?  Quais os possíveis entraves políticos e pedagógicos que 

impossibilitam a efetivação da medida? O que pensa a comunidade a respeito da adequação 

do calendário escolar? Os múltiplos questionamentos desvelam as inquietações que permeiam 

a construção deste texto. 

Apesar das disposições do Art. 8º, da Resolução Nº 2, de 28 de Abril de 2008; a 

realidade vivenciada pela comunidade escolar expõe outra faceta desta história: Os ônibus 

estão longe de atender os requisitos, apresentam - se constantemente quebrados. Por vezes a 

solução encontrada é fazer duas linhas com um único ônibus, o que consequentemente faz 

com que os educandos retornem muito tarde para suas casas, este é um dos grandes fatores de 
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desestímulo aos educandos da EJA, e revela-se como instrumento de exclusão para aqueles a 

quem já foi negado o direito de estudar.  

Art. 8º O transporte escolar, quando necessário e 

indispensável, deverá ser cumprido de acordo com as normas 

do Código Nacional de Trânsito quanto aos veículos 

utilizados.  

§ 1º Os contratos de transporte escolar observarão os artigos 

137, 138 e 139 do referido Código. 

§ 2º O eventual transporte de crianças e jovens portadores de 

necessidades especiais, em suas próprias comunidades ou 

quando houver necessidade de deslocamento para a nucleação, 

deverá adaptar-se às condições desses alunos, conforme leis 

específicas. 

 

Cabe ainda uma breve reflexão sobre a Formação dos professores. Segundo o Art. 8º § 

2º do DECRETO Nº 6.755, DE 29 DE JANEIRO DE 2009, As necessidades de formação 

continuada de profissionais do magistério serão atendidas por atividades formativas e cursos 

de atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado. Neste aspecto, de 

acordo com os arquivos de Pessoal das escolas que atendem aos educandos do Assentamento 

Antônio Conselheiro é possível afirmar que apesar de 100% dos educadores possuírem 

graduação e 90% possuírem especialização, ainda persistem a inexistência de professores com 

nível de mestrado ou doutorado em todas as escolas que atendem a população do 

Assentamento Antônio Conselheiro. É pertinente destacar que três professores do 

assentamento, foram aprovados e estão cursando o mestrado, sendo dois pela UNEMAT e 

uma pela UFMT embora a grande maioria continue aguardando uma oportunidade. 

Neste quesito se desvelam duas situações dignas de analise: Este nível de formação 

não é comum nos quadros docentes das escolas do campo no Brasil, no qual os índices de 

professores sem formação é alarmante. O que difere? O que motiva? Quais os caminhos 

percorridos, pelos educadores e educadoras desta região que levaram a formação em 

graduação e especialização? Por outro lado é possível tecer a seguinte provocação: Porque os 

educadores e educadoras dos assentamentos não conseguem ir além e ingressar nos 

Programas de Pós Graduação Stricto Sensu? Seria essa mais uma das múltiplas faces da 

exclusão social neste país ou eles não teriam ainda se arriscado nestes mares?  

Os profissionais da educação que atendem aos estudantes do assentamento Antônio 

Conselheiro, integram um grupo denominado Coletivo dos Educadores e Educadoras das 

escolas do campo, indígenas e quilombolas dos municípios de Tangará da Serra, Nova 
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Olímpia e Barra do Bugres /COLETIVO DA TERRA, este Coletivo tem como objetivo 

fortalecer e dar visibilidade as práticas pedagógicas, aos saberes e as vivências das escolas 

que se mobilizam em torno da construção de um projeto educativo que tem em comum a Luta 

pela Terra.  As informações sobre as ações do Coletivo da Terra também são socializadas 

através da rede social FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/498502500230389. 

Que influencia este coletivo exerce sobre os profissionais? Seria ele um dos responsáveis pela 

diferença na formação dos professores?   Ou esse diferencial é provocado pela pratica nos 

movimentos sociais que estes profissionais integram? 

Figura 01: Formação dos Professores do Assentamento Antônio Conselheiro 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos dados permite afirmar que apesar do distanciamento entre a legislação e 

a sua efetiva aplicabilidade, no entanto, convém ponderar que, cada legislação apresentada 

possui uma contribuição significativa para romper com os obstáculos vivenciados nas 

comunidades escolares que atendem aos estudantes do Assentamento Antônio Conselheiro. 

Quanto a formação dos professores, os dados apontam a necessidade de pesquisas 

especificas que investiguem a trajetória destes profissionais a fim de desvelar quais os fatores 

que contribuem para a construção de um perfil diferenciado. 
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RESUMO 

A Romaria do Divino Espírito Santo do Guaporé é tradição afro-brasileira centenária, aguardada por 

todas as Comunidades do Vale do Guaporé e região circunvizinha. Momento ímpar de misticismo, Fé 

e lazer,quando os devotos realizam todo o percurso via fluvial,desde Vila Bela da Santíssima Trindade 

no Mato Grosso até chegarem a Diocese de Guajará-Mirim-Rondônia. Devotos de grande diversidade, 

quanto à faixa etária e gênero, é que possibilita a realização da Oficina de lúdicos em Piso Firme, 

Comunidade Ribeirinha Boliviana que recebe o fervoroso cortejo religioso, pois compreendemos a 

necessidade de executar atividades com crianças e jovens que acompanham pais ou 

responsáveis.Segundo Paes (2001) É pelo trampolim do riso e não pela lição da moral que se chega ao 

coração das crianças, sendo assim, pela via da ludicidade promovemos a inclusão dessa população tão 

esquecida, através da confecção e utilização de jogos e brinquedos educacionais, visando promover a 

cidadania e a Educação.Este trabalho pode ser caracterizado como pesquisa exploratória 

(MALHOTRA, 2001). A oficina foi idealizada no mês de março e concretizada no mês de Maio de 

2012, na Comunidade Ribeirinha de Piso Firme - Bolívia. Durante a Festa do Divino Espírito Santo do 

Guaporé entre os dias 23 a 29 de maio de 2012, com integrantes de diversas Comunidades Ribeirinhas 

Quilombolas do Vale do Guaporé. Observou-se pelo perfil socioeconômico e cultural, além da 

diversidade de gênero e etnias em relação ao interesse pelo conhecimento através da diversão, bem 

como o caráter religioso do festejo.Assim enfatizamos a carência do conhecimento e da necessidade de 

atividades didáticas pedagógicas prazerosas e estimulantes. O Vale do Rio Guaporé, além de fronteira 

natural é detentor de uma cultura afro descente única, que se mantêm viva, pelas tradições religiosos, 

que é presente no espírito de solidariedade desse povo, bem como o gosto pelo jogos e brincadeiras, 

integrando os Remanescentes quilombolas, com a população ribeirinhaAcreditamos que a escola 

trabalhando as relações etnicorraciais reconhece os saberes e valores da diversidade, favorecendo 

desse modo o acesso e permanência de adultos no Ensino Médio.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Romaria do Divino Espírito Santo do Guaporé é tradição afro-brasileira centenária, 

aguardada por todas as Comunidades do Vale do Guaporé e região circunvizinha. 

Segundo declarações do senhor Militão Pereira de Brito, Presidente da Irmandade do 

Divino Espírito Santo em Pimenteiras do Oeste, a peregrinação da Coroa do Divino é fruto da 

dedicação e esforço dos membros da Irmandade do Senhor do Divino Espírito Santo, do Vale 

do Guaporé-RO, no sentido de manter a tradição das celebrações em louvor ao Divino. A 

Festa do Divino tem sua origem em Portugal e foi estabelecida pela Rainha Dª.Isabel, casada 

com o Rei D. Diniz, por volta das primeiras décadas do século XIV. 

É um momento ìmpar de misticismo, a ―Fé e o lazer‖, quando os devotos realizam o 

percurso via fluvial,que ocorre entre Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso e 

Guajará-Mirim-Rondônia. Dentre as localidades localizadas as margens do Rio Guaporé tem 

sempre uma Comunidade que irá sediar o Festejo, a escolha dessas acontece através de 

sorteio, mediante diretoria da Irmandade, membros e demais participantes. 

Nesse sentido, percebemos que a ludicidade faz parte do nosso cotidiano, que veio 

unida com o folclore lusitano e a religiosidade africana, incluindo os contos, histórias, lendas 

e superstições que se perpetuam pelas vozes adocicadas das negras, e também jogos, as 

brincadeiras de roda, festas, técnicas e valores. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

Segundo Kishimoto (1997), o lúdico tem a sua origem na palavra latina ―ludus‖ que 

quer dizer ―jogo‖. Se estivesse limitada a sua estirpe, o termo lúdico estaria se limitado apenas 

ao jogar, ao brincar, a animação espontânea. 

É necessário informar que unimos a realização do Festejo do Divino, tradição religiosa 

milenar, com a realização de uma oficina de lúdico, aproveitando o momento de ludicidade 

coletiva para os quilombolas e ribeirinhos, realizando a integração dos mesmos, sendo 

realizada na Comunidade sorteada para sediar o evento religioso em terra firme. A 

Comunidade Ribeirinha que sediou o Festejo do Divino Espírito Santo, nesse ano de 2012, foi 

Piso Firme na Bolívia. 
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 Devotos de grande diversidade quanto à faixa etária, cultural e social participaram da 

Oficina de Lúdicos, visando à integração entre os romeiros que acompanham o cortejo no 

Rio, em barcos, e a comunidade que aguarda em terra firme. 

Trabalho, Fé e festa. Dimensões da vida social em torno das quais surgiram, 

transformaram-se e permanecem vivas as manifestações culturais do nosso povo.  A 

religiosidade, que se traduzem em festas, rituais, cantos e danças. Espetáculos e festejos que 

celebram o Ciclo da Romaria do Divino Espírito Santo do Guaporé.  

A música, o canto, os contos, as brincadeiras constituem um conjunto rico e 

diversificado que mostra toda a força e beleza da imaginação, criatividade e capacidade de 

realização da nossa gente, ao longo de sua história. 

Segundo Paes (2001) é pelo trampolim do riso e não pela lição da moral que se chega 

ao coração das crianças, sendo assim, pela via da ludicidade promovemos a inclusão dessa 

população tão esquecida, através da confecção e utilização de jogos e brinquedos 

educacionais, visando promover a cidadania e a Educação. 

A Oficina de Lúdicos é uma ferramenta de transformação, por possibilitar 

aprendizagens na convivência, sociabilidade e na participação na vida em comunidade, 

permitindo vivenciar ações solidárias, inclusivas e democráticas. Ação social que congrega 

diversas culturas ribeirinhas, a qual possibilita a construção dos saberes através da prática de 

jogos e atividades recreativas, favorecendo momentos de descontração e descobertas, levando 

a conhecer e respeitar o outro, fomentando a interculturalidade e a ética. 

A pluralidade e a relevância das manifestações culturais decorrem da conjunção entre 

ciclo da seca e a absorção das culturas indígena, afro e da miscigenação brasileira envolvendo 

toda população ribeirinha. 

Esse festejo faz parte do dia a dia dos ribeirinhos, marca forte de religiosidade e Fé, 

promovendo a integração entre todos indígenas, quilombolas, caboclos, seringueiros e demais 

etnias presentes na região. 

A participação em festas populares regionais, quase sempre religiosas,é de grande 

importância para esse povo místico e fervoroso. A vivência da Fé requer do devoto abnegação 

das facilidades mudanas, pois seguir o cortejo em barcos,por aproximadamente cinqüenta 

dias, permanecer  na Comunidade dependendo da doação e da boa vontade do próximo.Não é 

fácil, porém constitui um período de entrega ao Sagrado. 
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 Entretanto, há pessoas  que não compartilham dessa crença, devido à diversidade 

cultural e neste contexto a utilização de jogos e brincadeiras educativas serve de estímulo a 

todos aqueles comprometidos com a inclusão, que interage com o diferente estigando essas 

pessoas ao prazer pela aprendizagem significativa e diferenciada. 

Atividades lúdicas coletivas complementam o desenvolvimento do indivíduo, pois 

estimulam o raciocínio lógico, por meio da arte e da religiosidade compartilhadas por toda a 

Comunidade ocorrendo à integração por meio do lúdico e da religiosidade. No sentido de 

prepará-los para ver o mundo com olhares sensíveis, onde a escrita, a fala e a imaginação 

criativa servem de instrumentos compreensivos e criativos, fomentando a interação entre as 

diversas etnias do Vale do Guaporé. 

 Na região Amazônica o esforço pela integração é constante, sabe-se o quanto é grande 

a diversidade sócio-econômica e política, em função de diferenças geográficas, de 

dependência administrativa, de infra-estrutura física e de recursos humanos, entre outras 

peculiaridades 

E ao proporcionar jogos e brincadeiras os indivíduos tem oportunidades de 

desenvolver suas habilidades e potenciais, além de aprimorar valores morais, através das 

regras pré-estabelecidas. De acordo com Santos (2001), através da ludicidade surge uma nova 

postura existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando inspirado numa 

concepção de educação para além da instrução; mas leve suave e prazerosa.  

A realização de jogos, brincadeiras e eventos culturais propicia o desenvolvimento do 

pensamento artístico e da percepção estética dessa população ribeirinha de que encontre o que 

caracterizam o modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: pois desenvolve 

sua sensibilidade, percepção e imaginação tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação 

de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas 

diferentes culturas. Levando-os a ver as diferenças como formas de fortalecimento, quanto 

Comunidade. Uma vez que como cidadãos, é impossível ficar à margem da demanda.  

Pensar em igualdade é contemplar diferenças, sobretudo os locais, o que supõe lutar 

contra o preconceito, evitando a discriminação que corroí e nos transforma, metaforicamente, 

em cegos, surdos e mudos. É preciso escolher não ser racista e preconceituoso, ser humano e 

usar da possibilidade de amenizar a tensão que nos sufoca pensando e fazendo valer o direito 

a reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza e, ter como alternativa, 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1072 

reivindicar a diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza como ensina Boaventura de 

Souza Santos (2006). 

As populações ribeirinhas amazônicas estão localizadas em áreas geograficamente de 

difícil acesso, expostas a marginalização de uma cultura dominante, mas capazes de realizar 

trabalho coletivo, de lidar com a diversidade, a diferença e o conflito, possibilitando a 

vivência harmônica entre as diversas etnias que vivem na região. 

 Na Amazônia as grandes romarias são realizadas por via fluvial, tornando possível os 

devotos aprimorar o auto-controle,os medos e emoções,uma vez que estão sob tensão 

permanente no Rio,entretanto os ribeirinhos desenvolvem nesse momento valores 

morais,como maturidade, solidariedade, ética compartilhando saberes que vão além do corpo 

físico. 

A aprendizagem está, principalmente, na habilidade de estabelecer conexões, revê-las 

e refazê-las. Com isso, a aprendizagem deixa de ser algo passivo para tornar-se uma obra de 

reconstrução permanente, dinâmica entre sujeitos que se influenciam mutuamente. Sendo 

fundamental saber ler a realidade com acuidade, para nela saber intervir com autonomia. 

Contribuindo, assim, para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidirem e 

atuarem na realidade sócio- ambiental na qual encontra-se inseridos e comprometidos com a 

vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade como um todo. 

Essas providências são essenciais, porque demonstram que a sociedade brasileira 

ainda não conseguiu reduzir satisfatoriamente, as desigualdades socioeconômicas que 

obrigam muitas famílias a buscar no trabalho das crianças uma alternativa para a composição 

de renda mìnima, ―roubando‖ o tempo da infância e o tempo da escola (MEC, 2006), 

colocando-as as margens da cultura dominante. 

Os seres humanos têm necessidades individuais e específicas, cuja compreensão 

facilita o entendimento do outro quanto sujeito. 

Os quilombolas e demais ribeirinhos desenvolvem competências e habilidades que 

promovem o desenvolvimento, a educação, a inclusão, a cidadania e a sustentabilidade da 

Comunidade, através da manutenção de tradições religiosas e das brincadeiras. 

Segundo Kotler (1999), necessidades humanas são os estados de carência percebida e 

o comportamento motivacional, é explicado pelas necessidades humanas. E de acordo com a 

hierarquia das necessidades o psicólogo Abraham Maslow as classifica como: necessidades 

fisiológicas que correspondem a fome, sede, sexo, descanso e o ar; as necessidades de 
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segurança física e financeira ou seja a proteção; as necessidades sociais de: amor, amizade, 

filiação; as necessidades de estima e ego, caracterizada pela necessidade de status, o respeito, 

a auto-estima, o sucesso e o reconhecimento; e as necessidades de auto-realização ou auto-

satisfação que dizem respeito as Férias, cursos, universidades e organizações de caridade ou 

seja a busca da realização. 

 

METODOLOGIA 

 

É essencial conhecer as principais motivações de ribeirinhos e quilombolas para 

conseguir promover a inclusão social, além de solidificar o intercâmbio cultural. 

Este trabalho foi formulado através de uma pesquisa exploratória, pois de acordo com 

Malhotra (2001, p. 105) ―[...] a pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário 

definir o problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de ação ou obter dados 

adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem.‖ Ou seja, a pesquisa exploratória 

deve ser utilizada sempre que o pesquisador necessitar de um entendimento melhor sobre a 

situação a qual está estudando.  

A pesquisa exploratória são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a 

formulação de questões ou de problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar as familiaridades do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a 

realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos 

(MARCONI, LAKATOS, 2006, p.85). 

 A Oficina de Lúdicos foi realizada no período de 24 a 27/05/2012, durante a Festa do 

Divino Espírito Santo do Guaporé, em Piso Firme na Bolívia, produzindo brinquedos a partir 

de material reciclado, realizando atividades recreativas com 50 participantes, crianças e 

professores, integrantes de diversas Comunidades Ribeirinhas Quilombolas do Vale do 

Guaporé.  

Houve a produção e distribuição de material apostilado, certificação do evento com 

carga horária de 36h para os participantes, além de distribuição, brindes e sorteios de kits 

educativos. 

Bem como observou o perfil socioeconômico e cultural, além da diversidade de 

gênero e etnias em relação ao interesse pelo conhecimento, através da participação na Oficina 

de Lúdicos.  
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos fatos, temos convicção que os festejos religiosos e a brincadeira 

educativa, despertam a consciência coletiva nas Comunidades Ribeirinhas e Quilombolas, 

revelando a força da cultura secular afro descendente, unindo o profano ao Sagrado.  

Demonstração que vai além da religiosidade tão ardente nas Comunidades 

Quilombolas do Vale do Guaporé. Essa romaria significa uma nova forma de pensar o 

Sagrado, pois traz uma gama de elementos que reorganizam a relação entre o imanente e o 

transcendente, o profano e o Sagrado. 

Assim enfatizamos a carência do conhecimento e da necessidade de atividades 

didáticas pedagógicas prazerosas e estimulantes. De acordo com Weston (2000) a utilização 

do lúdico torna o ato de aprender agradável, interessante, divertido e rico em conhecimentos 

afins. Interessante ressaltar, que os brinquedos e jogos foram criados com materiais 

recicláveis, peças e filmes contemplando o meio ambiente e a sustentabilidade, contribuindo 

para a formação de cidadãos conscientes e promovendo o empoderamento do saber pelos 

integrantes das Comunidades Ribeirinhas. 

Ressaltamos que o conceito de empoderamento é extremamente útil para o 

desenvolvimento de políticas e programas de intervenção comunitária (ORNELAS, 2008, p. 

54). 

O Vale do Rio Guaporé, além de fronteira natural é detentor de uma cultura 

afrodescente única, que se mantêm viva, pelas tradições religiosas, que é presente no espírito 

de solidariedade desse povo, bem como o gosto pelo lúdico (jogos e brincadeiras), integrando 

os Remanescentes Quilombolas, com as demais populações locais. 

 Há que se deixar bem claro que esta transição de alguns valores e a conseqüente 

aquisição de outros, não implica no esquecimento daqueles, pois ―(...) todo amanhã se cria 

num ontem, através de um hoje (...). Temos de saber o que fomos para saber o que seremos‖ 

(FREIRE, 1985) 

No cotidiano do povo amazônico, aventura e risco se misturam no vai e vem da vida, 

causando sensação corporal de medo e/ou prazer; o lúdico desperta a criatividade para vencer 

os obstáculos; o autocontrole aparece aglutinado à religiosidade e realização de jogos, cujas 

emoções /sensações afloram, dificultando a cooperação entre os indivíduos presentes na 

Comunidade. 
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Ferretti (1995) sugere que existe uma complexidade em torno do termo sincretismo, 

pois este apresenta múltiplos sentidos que se aplicam em variadas combinações de 

significados que pode apresentar conforme o contexto estudado. É por meio do sincretismo 

que, a religiosidade deste grupo se expressa, e manifesta a partir de diversas expressões 

místicas que dão sentido à existência humana. Assim, a experiência religiosa desta 

comunidade se constitui a partir de múltiplas possibilidades, visto que a ludicidade faça parte 

disso tudo. 

 Para Suntton e Smith em Friedmann  (1996), as pessoas classificadas como mais 

lúdicas, são mais engajadas em atividades físicas durante o brinquedo, mais alegres e bem 

humoradas, mais flexíveis com o grupo, saíram-se melhor em tarefas como: sugerir novas 

idéias sobre o uso do brinquedo, novos títulos para histórias, listas mais ricas de nome de 

animais, de coisas para comer, de brinquedos, etc.  

É através da ludicidade que o professor tem a oportunidade de envolver seus (as) 

alunos (as) eficazmente, despertando a atenção e maior participação, estimulando a 

curiosidade, possibilitando espaços mais prazerosos ao/a estudante. Tal experiência torna o 

momento de ensino uma experiência agradável, interessante, divertida e ao mesmo tempo rica 

em conhecimentos afins. Além do ensinar, a prática do jogo reduz o estresse e abre a mente 

para a criatividade. Tais elementos fazem do jogo uma escolha sábia para educar as pessoas a 

respeito do caráter (Weston, 2000), a fim de realizar a inclusão cultural e manter firme suas 

tradições religiosas.  

Cientes que a utilização de jogos e brincadeiras recreativas é mediadora no processo 

de conhecer, compreender, saber, saber ser, (re) construir as aprendizagens que permeiam o 

cotidiano dos quilombolas, indígenas, caboclos, migrantes. 

O lúdico é fator facilitador no processo de ensino-aprendizagem, seja o mesmo formal 

ou informal, pois as regras a serem seguidas e debatidas, promovendo o empoderamento do 

conhecimento por parte da população ribeirinha, de maneira mais dinâmica, prazeroso, lúdico 

e até Sagrado. 

No Brasil o acesso às políticas públicas é privilégio de uma classe minoritária, na qual 

a população ribeirinha não está inclusa.Não se pode negar a dificuldade para adentrar e 

permanecer residindo na Amazônia Legal. A complexidade da miscigenação gera 

particularidades que precisam ser (re) vistas. 
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A labuta dos ribeirinhos para sobrevivência, para ter respeitado sua territoriedade, suas 

tradições e histórias, faz com que se reconheçam quanto povo detentor de uma cultura.  Pois 

segundo Gellner (1993), cultura e comunidade se definem em termos uma da outra: cultura é 

aquilo que uma população compartilha e que a transforma em comunidade. 

Os Remanescentes Quilombolas lutam para manter vivas suas tradições legado este 

que passa de geração para geração, com suas múltifacetas entre o sobrenatural e o real. Que 

sabiamente se reconhece no outro, promovendo a integração entre os mesmos de forma 

harmoniosa, tirando lições dos modos de viver e visões de mundo que orientam e dão sentido 

as experiências individuais em coletividade humana 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 Neste contexto o lúdico e a religiosidade possibilitam aos Ribeirinhos e Quilombolas 

da Amazônia Legal a integração, a qual não é padronização e sim complemento. Cujos pontos 

positivos para toda a população ribeirinha são: a inclusão do indivíduo, pois, aprende a 

respeitar/valorizar a diversidade cultural; auxilia na compreensão do indivíduo quanto 

cidadão, além de capacitar para tomada de decisão, vontade, disposição e coragem. 

Temos por tudo isso, não apenas a honra, mas um inegável orgulho em poder 

compartilhar com o maior número possível de pessoas o acesso a essa demonstração da 

beleza, grandeza e criatividade dessa gente ribeirinha. 

 Mostramos aos brasileiros, um pouco daquilo que somos e da força e originalidade da 

imaginação popular dos milhares de ribeirinhos, da religião e dos festejos religiosos. E se 

imaginarmos, ao longo desses 118 anos de Romaria do Divino pelo Vale do Guaporé, as 

populações ribeirinhas, em especial os quilombolas, que construíram e reconstroem nossa 

cultura, com seus costumes seculares de vivência na tradição desse legado. 

 Certamente será de grande valia e constituirá fonte de prazer lúdico a todos que 

tiverem acesso a esse trabalho, e mais ainda, aos que tiverem a oportunidade de conhecer as 

realidades ribeirinhas amazônicas 
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GT 14: Patrimônio, Arte e Literatura na América Latina 

 

Este GT prioriza-se discutir e refletir questões concernentes ao tema: Patrimônio, Arte e 

Literatura da América Latina com abordagens que envolvam a arte bem como a memória e a 

identidade cultural da América Indígena e Africana. A arte impressa tanto na arquitetura, 

quanto na literatura como em suas demais formas, são instrumentos de expressão cultural e 

de sua diversidade. Os trabalhos inscritos neste GT devem considerar a relevância das 

manifestações culturais como agentes perpetuadores da história como patrimônio material e 

imaterial. 

 

Coordenadores: 

Priscilla Waldow 

Marcos Camargo 

Norma Menezes - UFRJ 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1079 

A POBREZA NO TERCEIRO ESPAÇO: EMERGÊNCIAS LITERÁRIAS 

 

Ewerton Rezer Gindri
326

 

 

Resumo 

Nos países latino-americanos, a pobreza assume diversas formas e é constantemente debatida 

em diferentes meios. Na literatura a presença desse tema não é recente, e sua abordagem vai 

desde a descrição do espaço, como nas linhas de Manuel Antônio de Almeida, ao lugar de 

destaque que os autores da geração modernista de 1945 lhe deram. Contudo, nas últimas 

décadas do século passado o conto brasileiro toma o tema de uma forma distinta e entre os 

principais autores desse gênero temos uma abordagem que discutirá a constituição da 

identidade e da cultura nesse/desse contexto. Portanto, tendo por base os estudos de literatura 

e sociedade e o conceito de Terceiro Espaço, toma-se aqui o conto ―Relato de Ocorrência‖, de 

Rubem Fonseca, para discutir como esse gênero literário, significa a pobreza no final do 

século passado através da emergência de um terceiro espaço, lugar de dupla deriva, da 

identidade e dos sentidos.    

 

Palavras-chave: Conto. Emergência. Deriva. Pobreza. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento desordenado das cidades brasileiras transformou a vida de milhões de 

pessoas. Famílias inteiras migraram para os aglomerados humanos, encantadas com suas 

grandes construções. Em poucas décadas, essas mesmas famílias formaram uma nova 

paisagem. Nesse espaço a vida se reveste de outros sentidos. As certezas começam a ruir e a 

história de vida a se fragmentar juntamente com a estrutura social imaginada.       

A pobreza, que antes se tentava evitar através de migrações ou planejamentos 

sazonais, agora é onipresente. O sertão ficou no passado e na selva de pedras que serve-lhes 

de moradia hoje, a fome é uma ameaça ainda mais cruel, pois é a base da própria riqueza, 

inacessível à grande massa disforme que ainda perambula, numa vã tentativa de ascender 

socialmente.  

Nesse contexto, muitos autores do século XX abordam o tema da pobreza em suas 

obras, numa franca demonstração de que o social relaciona-se de maneira dual com a ficção: 

servindo-lhe de inspiração e sendo impactado por ela. Isso realça o fato de o texto sempre 

apontar para fora de si, mas não ser transparente a esta matéria externa (Lima, 2002, p. 663). 

Então, às diversas mudanças pelas quais o Século XX passou, relaciona-se, diretamente, a 

produção de inúmeras obras que tocam em temas sociais, destruindo as formas clássicas e 

trazendo para dentro da literatura uma linguagem tão diferente quanto as relações sociais 

expressas por ela.  

Mas é importante lembrar que  

a criação literária corresponde a certas necessidades de representação do 

mundo, às vezes como preâmbulo a uma praxis socialmente condicionada. 

Mas isto só se torna possível graças a uma redução ao gratuito, ao 

teoricamente incondicionado, que dá ingresso ao mundo da ilusão e se 

transforma dialeticamente em algo empenhado, na medida em que suscita 

uma visão do mundo. (Candido, 2000, p. 49) 

 

Portanto, não se deve encarar a literatura produzida em torno de temas sociais como a 

olhar para um relatório. Uma das mais incríveis características da linguagem, e da linguagem 

literária em especial, é o poder criativo, a capacidade de criar mundos, o da ―ilusão‖, e isso 

nunca poderá ser negligenciado, pois ―o paradoxo do romance é o de toda a obra de arte: ela é 

irredutìvel a uma realidade que entretanto traduz‖ (Zéraffa, 1971, p. 13 apud Lima, 2002).   
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A forma como a literatura traduz essa realidade é, com certeza, mais importante, para 

seu estudioso, do que o que ela traduz. A literatura criará formas, meios de orientar o mundo 

ficcional de maneira a ―neutralizar nosso modo habitual de tematizar a realidade‖ (Lima, 

2002, p. 666), força-se a percepção do que está a frente diariamente, mas teima em não se dar 

a conhecer pelos meios institucionais, certamente por pertencer ao mesmo tabuleiro.  

Com essa proposta, a de levar o leitor a confrontar-se com uma realidade que, embora 

esteja no dia a dia da sociedade, não é vista pelas/através das instituições, e filiando-se a um 

movimento iniciado no Romantismo e amadurecido no Modernismo literário, Rubem Fonseca 

pinta o espaço urbano com cores fortes, numa linguagem escatológica que traz ao leitor a 

parte mais sombria da cidade grande. Suas personagens não podem ser classificadas dentro de 

moldes consensuais, pois carregam a incompletude como estigma, oscilando entre o bem e o 

mal, com o permanente intuito de sobreviver.  

Em Relato de Ocorrência, percebe-se como a pobreza é representada na obra de 

Fonseca, num momento de movências sociais em que o sujeito cartesiano é posto a prova e 

sede seu espaço a uma heterogeneidade discursiva, na/da qual emergem ambiguidades e 

contradições.  

 

2. REVISÃO TEÓRICA  

 

O pequeno conto Relado de Ocorrência traz os fatos catalisados por um acidente de 

trânsito. Neste, um ônibus atropela uma vaca, em uma ponte, caindo logo após no precipício. 

Os habitantes das proximidades apressam-se em cortar a vaca e levar o máximo de carne que 

podem para suas casas, pouco se importando com o acidente ou com suas vítimas. 

O título do conto remete automaticamente a percepção de sua paráfrase, o boletim de 

ocorrência. Entre essas duas formas, a escolhida por Fonseca carrega um sentido que lhe 

reveste de um caráter literário, pois abre espaço para a oralidade. Enquanto o boletim é um 

documento oficial, um gênero institucionalizado, o relato abre-se para a polissemia, para a 

subjetividade do narrar. Aquilo que é visto pode assumir diversas versões ao ser relatado, 

escapando à verdade jurídica, aproximando-se da transgressão.  

Um relato é, então, uma verdade possível. Para instituir essa verdade, cria-se um 

narrador extradiegético. Esse narrador, em terceira pessoa, não participa dos fatos, não vê as 

ações de um ponto de vista subjetivo, pelo contrário, constrói a sensação no leitor de 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1082 

objetividade, imparcialidade e verdade. Esse efeito é corroborado pela forma como a narrativa 

se inicia. Nos primeiros cinco parágrafos o narrador assume o mesmo tom de um boletim, 

procurando objetivar os fatos e se afastar da cena. 

Na madrugada do dia três de maio, uma vaca marrom caminha na ponte do 

Rio Coroado, no quilômetro 53, em direção ao Rio de Janeiro. Um Ônibus 

de passageiros da Empresa Única Auto Ônibus, chapa GB-80-07-83 e SP-

81-12-27 trafega na ponte do Rio Coroado em direção a São Paulo. 

(Fonseca, 2004, p. 360) 

 

A presença de informações como data, chapa, quilômetro e direção serve para 

construir a objetividade, lembrando mais um documento policial do que um conto literário. 

Contudo pequenas marcas, deixadas pelo narrador, nos conduzem lentamente a uma posição 

de observação da vida humana, de sua fragilidade, não expressa pela morte das pessoas que 

jazem no fundo do barranco, mas pelos vivos. 

Nesse ponto é interessante lembrar que ―basicamente, a voz do narrador constitui a 

única realidade do relato‖ (TACCA, 1983, pg. 65) conduzindo o olhar àquilo que interessa à 

narração. Por isso seria errado dizer que o conto versa sobre um acidente, o que o narrador 

oferece é realidade dura das classes menos favorecidas, daqueles ―residentes nas cercanias‖ 

do caminho que leva a/ao São Paulo/progresso. 

Se se considerar como Eco que ―todo o planeta está se tornando território de 

deslocamentos cruzados‖ (Eco, 1998, p. 109, apud Porto & Torres, 2012) então é significativo 

ter o espaço do enunciado em um lugar de ligação, um entre-lugares, a ponte. A ponte é uma 

ligação entre posições, uma forma de mudar de lado, de transpor a natureza que se opõe ao 

progresso. Um dos maiores símbolos da marcha do capital é a autoestrada. Em seu clássico 

The Grapes of Wrath, Steinbeck retrata não só a migração em direção à Califórnia, mas o 

destino dos milhares que ficaram pelo caminho, à beira da estrada. Mas em Fonseca, dos 

marginais não é dito que moram ou fundam cidades, o que seria, de certa forma, adequar-se 

ao sistema, diz-se apenas que moram nas cercanias, em comunidades tradicionais, ou em 

condições improvisadas, claramente fora do eixo indústria/consumo. 

A partir do sexto parágrafo tem-se a introdução de alguns poucos personagens, que 

buscam a sobrevivência, buscam aproveitar o que não pertence mais a ninguém e por isso 

mesmo é de todos, a vaca morta. Fisicamente, essas personagens são pouco descritas, 

limitando-se o narrador a informar que Lucília ―está grávida de oito meses,[e] sofre de 

verminose‖ e que Ivonildo, um dos homens que busca conseguir um pedaço da vaca, é 
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mulato. Essa omissão de informações generaliza as personagens, aproximando-as de qualquer 

um da grande multidão de famintos que diariamente buscam naquilo que não serve mais ao 

capital uma forma de viver. 

Suas falas são limitadas a pequenos enunciados, através dos quais tentam dissimular 

suas intenções, de forma que não tenham concorrência, e a insultos, proferidos a partir do 

discurso indireto livre. Nesse tipo de discurso o narrador interpreta o pensamento da 

personagem, negando-lhe a voz, dando ao leitor a sua versão dos fatos e de seus sentimentos. 

Essa técnica, no conto em análise, realça o silenciamento social vivido pelas personagens e 

pela fração da população que elas representam. Como lembra D´Onófrio (2002), esse é um 

caso interessante, pois ―quem diz não é quem pensa, e o narrador funciona apenas como 

transmissor e intérprete da visão de mundo da personagem‖ (D´Onófrio, 2002, p. 61). 

No momento em que ―Elias segura o facão na mão, como se fosse um punhal; olha 

com ódio para Marcílio e Ivonildo. Cospe no chão. Corre para cima da vaca‖, percebe-se a 

ação instintiva da luta pela sobrevivência. O facão, há pouco trazido por Lucília, assume nas 

mãos do homem o contorno de garras a dilacerar sua presa, pois essa é sua função, como 

lembra Barthes (2007), nesse gesto verdadeiramente carniceiro. Não há solidariedade ou 

ajuda, cada um procura o seu próprio bem.  

A objetividade das orações ―Elias corta a vaca‖ e ―Lucìlia corta a vaca‖, bem como a 

repetição da construção em personagens de uma mesma família, realça a individualidade em 

que vivem. Não há espaço para afetividade no pragmatismo da sobrevivência. Elias só irá 

sorrir ao pedir um ―bifão‖ para Lucília e esta lhe faz também ―umas batatas fritas‖, pois uma 

vez supridas as necessidades primárias, já podem esboçar algum contentamento, mas nunca 

amor.     

Segundo Brener (2009)  

A cidade pós-moderna retratada por Rubem Fonseca traz em si a antítese da 

comunhão. Seus habitantes não cooperam entre si pela sobrevivência, ao 

contrário, disputam freneticamente cada palmo de chão e o direito de 

permanência no lugar escolhido. A solidariedade humana é somente uma 

utopia e a forma de diálogo mais praticada é o da violência. (Brener, 2009, p. 

368)    

Embora em Relato de Ocorrência não haja o espaço urbano, propriamente dito, seus 

personagens possuem as mesmas características, pois vivem sob a mesma lei, a do capital. 
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Àqueles que não estão em posição privilegiada no sistema, resta primeiramente, uma tentativa 

de emergência, de sair do anonimato, é como entende-se aqui as diversas manifestações 

sociais da contemporaneidade, cujas lideranças, se houver, não são facilmente identificadas 

pelo Estado, como ficou evidenciado em acontecimentos recentes, como as manifestações de 

2013 ou nos chamados ―rolézinhos‖. Ou ainda, em uma segunda alternativa, buscar existir 

fora dos limites do Estado, num terceiro espaço. 

Esse terceiro espaço não é a ―marginalidade‖, pois esta tem seu papel na máquina 

Estatal contemporânea, existe um ―mercado da violência‖. Não, os personagens do terceiro 

espaço vivem outro lugar, com regras próprias. Nesse espaço, o açougueiro, quem 

cotidianamente trabalha com carne, ouve reiteradamente que ―não pode‖ pegar carne, não ali, 

na ponte, não a carne da vaca marrom, dessa ―não pode, gritam todos, com exceção do 

motorista da polìcia‖. Esse também tinha se atirado sobre a vaca, com uma faca conseguida 

sob ameaça de apreensão.  

As identidades devem ser repensadas. Não há um ―cadastro de pessoas fìsicas‖ no 

entre-lugar, o que existe são posições.  Deve-se lembrar que ―os modos de vida colocados em 

ação pela modernidade nos livraram, de uma forma bastante inédita, de todos os tipos 

tradicionais de ordem social‖ (Giddens, 1990, apud Hall, 1997), por isso àqueles que têm suas 

profissões nomeadas no conto, que são identificados pela posição social, o acesso é 

dificultado. O motorista do carro da polícia apela à ameaça, enquanto o açougueiro irá ficar 

com ―os restos da vaca‖, ajuntados por seus dois auxiliares. 

Mais forte ainda do que a efemeridade das identidades sociais é a questão da 

identidade do sujeito, sua fluidez. A descoberta do inconsciente por Freud e de seu papel em 

nosso dia a dia, faz com que uma visão de sujeito alicerçada na razão seja difícil de sustentar, 

e dá, consequentemente, um papel proeminente aos elementos simbólico-discursivos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se nesse artigo que o conto é uma das melhores formas literárias para a 

representação daqueles que vivem no entre-lugar, espaço alheio ao Estado, no qual a 

sobrevivência causa uma permanente oscilação na identidade, pois marca o sujeito naquilo 

que ele tem de mais íntimo e único, o inconsciente.  
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Por sua natureza circunstancial, o conto olha para fatos que passariam despercebidos, 

que seriam ofuscados por algo aparentemente maior, como a morte humana, ou 

deliberadamente esquecidos. Rubem Fonseca, foi dito acima, narra a vida não vista, até ser 

presentificada pela literatura. 

Embora se possa falar de um terceiro espaço, metaforicamente representado na ―ponte 

do rio Coroado‖, prefere-se aqui, pensar que em Relato de Ocorrência o que se tem é um 

terceiro espaço identitário, que passando pela situação social, fala, contudo, de uma 

identidade em permanente construção, ainda não completamente compreendida, porque 

incompleta e liquefeita, expressão de Bauman. 

Nesse espaço, que é por fim um espaço de luta, o sujeito brasileiro constrói-se, nesse 

início de século. Se conseguir que as populações que hoje moram nas cercanias do progresso 

consigam um lugar seu, com uma interação efetiva e afetiva, talvez na ponte não fique mais 

―apenas a poça de sangue‖. 

 

REFERÊNCIAS 

BARTHES, Roland. O império dos signos / Roland Barthes; tradução Leyla Perrone-Moisés. 

– São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. – (Coleção Roland Barthes) 

BRENER, Fernanda Machado. A representação da cidade nos contos de Rubem Fonseca. In: 

CELLI – COLÓQUIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 3, 2007, Maringá. 

Anais... Maringá, 2009, p. 364-371.  

D‘ONOFRIO, Salvatore. Teoria do texto 1: Prolegômenos e teoria narrativa. São Paulo: 

Ática, 2002.  

FONSECA, Rubem. Contos Reunidos / Rubem Fonseca; organização Boris Schnaiderman – 

São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 

1997. 

MELLO E SOUZA, Antonio Candido. Literatura e Sociedade – 8ª ed. – São Paulo – 

Publifolha, 2000. (Grandes nomes do pensamento brasileiro). 

LIMA, Luiz Costa. Teoria da Literatura em suas fontes, vol 2 / seleção, introdução e revisão 

técnica, Luiz Costa Lima. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1086 

ARTE, CULTURA E ARQUITETURA INDÍGENA: MISTICISMO, TRADIÇÃO E 

LITERATURA CONTEMPORÂNEA. 

 

Sílvio Takeshi Tamura
327

 

 

Resumo 
O presente artigo tem por objetivo apresentar algumas apreciações, pesquisas e estudos 

relacionados à arte, à cultura e à arquitetura indígena, atualmente retratada na literatura de 

alguns escritores, tanto indígenas quanto não indígenas. A maloca é um lugar sagrado, 

expressa muitos sinais de tradição; manifesta heranças, hábitos e práticas transmitidos através 

de gerações, cultuados através da ancestralidade e da hereditariedade dos povos indígenas. A 

maloca apresenta uma arquitetura regular, sua porta de entrada representa a boca do criador 

do deus Pedra, a viga central significa a coluna vertebral e outros componentes de sua 

arquitetura representam analogia com o corpo humano, com a anatomia dos seres humanos e 

com a mitologia indígena. Os espaços da arquitetura indígena apresentam uma organização 

hierárquica, simbolizada carregada de significados e crenças, delimitando lugares, 

determinando sujeitos e disposições estratificadas. Este artigo baseia-se em relatos, escritas e 

reminiscências encontradas em diversos livros escritos por Pajés e escritores indígenas da 

contemporaneidade.  

 

Palavras-chave: Arquitetura indígena. Literatura indígena. Maloca. Misticismo. 
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1 – INTRODUÇÃO 

  A arquitetura está relacionada à cultura, à arte e aos costumes de cada povo, sociedade 

ou região. Cada país representa sua peculiaridade vinculada também à história, aos costumes 

de cada geração. No Japão, observam-se edificações altas, cobertas por um telhado em forma 

de um ―chapéu chinês‖, com banheiros constituìdos por ―ofurôs‖. Em paìses da Europa é 

comum notar as arquiteturas medievais, com prédios detalhados por relevos da antiguidade. 

No Brasil, contemplando alguns imóveis tombados como patrimônio histórico atenta-se para 

o fato de sempre estarem relacionados ao tempo, à história, desde o barroco até a 

modernidade. 

  Portanto, a arquitetura do homem ocidental é intensamente diversificada, 

correspondendo-se ao tempo, à região e à cultura. Tal afirmação remete-se à ideia de que a 

arquitetura é a imagem e a sombra de cada diferente povo, mergulhados em dessemelhantes 

estações temporais. Nos povos indígenas esta analogia também é possível ser aplicada. Nem 

todos os povos e etnias apresentam arquiteturas iguais, universais. Na cultura dos nativos, a 

arquitetura está fundamentada em preceitos da fé, da crença de rituais os quais são 

transmitidos de geração em geração.  

  É possível verificar a narrativa histórica da arquitetura através da literatura, escrita 

pelos representantes nativos, pois através do registro gráfico,
328

 é possível preservar a 

memória de cada povo, de cada etnia. Entretanto, constata-se que as edificações nativas 

também podem ser consideradas como parte do acervo da memória
329

de cada etnia. Mesmo 

que o último dos representantes de uma etnia venha a desaparecer, suas marcas, seus vestígios 

tornam possíveis perpetuar sua cultura através dos monumentos, das construções. De acordo 

com Le Goff (2003, p. 526):  

O monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, 

voluntária, das sociedades históricas (é um legado à memória coletiva) e o 

reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos 

escritos.  

 

  Um exemplo bastante reconhecido é o caso dos Incas, o qual suas famigeradas ruínas 

ainda tornam possível os estudos sobre suas longínquas técnicas e características peculiares de 
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sua gente, de sua comunidade. As pirâmides do Egito também são outro exemplo 

característico, que ainda rende inúmeras pesquisas em diversas áreas de estudo, como a 

história, e egiptologia, a antropologia e dentre outros campos das ciências.  

  Neste artigo, o exemplo que norteará esta escrita está baseado nos relatos do Pajé 

Gabriel Gentil, narrado no artigo A Casa de Danças,
330

 de uma forma intensamente mística, 

cercada de mistérios e de rituais. A Maloca é um ambiente sagrado, é um recinto onde muitas 

tradições são transmitidas ao longo do tempo. A mitologia é uma prática bastante frequente 

nas histórias contadas pelos nativos, citando-se deuses, divindades, evocando espíritos e 

obedecendo às tradições. A Maloca apresenta relações com o princípio do mundo, com o 

começo da humanidade – o habitat dos criadores do mundo. 

 

Desde o começo do Mundo, foi a criadora Deusa da Terra Yepá,  que 

construiu a primeira Maloca, local na Casa de Terra, Yepáwii. Este lugar é 

mais antigo da Terra. Assim no começo do Mundo este lugar era a Casa do 

Céu, Ëmësewii, era a moradia da criadora. Assim a Maloca é Centro de 

Culturas e representa o símbolo do Mundo e do Universo, especialmente a 

origem do Mundo e evolução do Universo. Ensina como o Mundo originou-

se sem habitantes e se tornou povoado. O Mundo uma parte, gente, 

materiais, seres vivos aumentaram de tamanho e com o tempo separaram-se. 

Explodiram em forma de grande fogo redemoinho. Para nós, humanos de 

hoje, a explosão é fogo e morte, para eles era outra forma de surgir novas 

vidas e outros novos Mundos. Como os primeiros humanos imortais se 

tornaram mortais, como apareceram estações, para substituir um clima sem 

estações, a origem das primeiras humanidades da Terra, como eles se 

desenvolveram, tornando-se homens e mulheres. Era uma só tribo, falava só 

uma língua, casavam-se com as mulheres da mesma tribo. Depois como se 

tornou uma pluralidade de várias tribos, falando muitos idiomas diferentes. 

(GENTIL, 2007, p. 219) 

 

 Nota-se que a analogamente aos homens ocidentais, as crenças também fazem parte do 

imaginário dos humanos, pois os contos, as histórias, as narrações orais são produtos do 

imaginário coletivo.
331

 A necessidade de encontrar uma explicação para o surgimento dos 

humanos é uma indagação infindável interrogada pelos cientistas, pelas religiões, pelos 

dogmas e por tantos outros que se aventuram a descobrir, em vão, as elucidações da origem 

do mundo. Na tradição judaico-cristã, o ambiente da criação é representado pelo Jardim do 
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Éden, um lugar paradisíaco, destinado às puras e abençoadas primordiais criaturas esculpidas 

pelo barro – Adão, e posteriormente de sua costela, sua companheira – Eva. Na cultura dos 

Tukano, o ambiente pelo qual se sucede o fenômeno da criação é representado pela Maloca.   

 

Depois outras gerações Oákahpea, Oyépõrã, é que construíram as malocas 

no rio Papuri. Não só os Tukano é que são ensinados e imitados. São 

aprendidos pelas vários tribos da Amazônia ou fora da Amazônia, Andes e 

de outros. O lugar de troca de bens culturais aconteceu no Lago de Leite 

Õhpekõ wii. Este lugar atualmente é o lugar mais antigo da Terra, que está 

no fundo d‘água, que os brancos deram o nome de mar. Ele não está em 

cima da Terra. Nós, índios Tukano, não sabemos mais exatamente o local 

certo porque a história e os mitos são muito antigos. (GENTIL, 2007, p. 220) 

 

  A analogia da cultura dos Tukano com os ocidentais judaico-romanos é muito 

próxima. No primeiro Capítulo da Bíblia, em Gênesis, registra-se uma tentativa de ilustrar a 

origem do universo, com a fábula de Adão e Eva, os quais são posteriormente expulsos do 

Paraíso e procriam e multiplicam os habitantes da Terra; ―Crescer e multiplicai-os.‖ Na 

tradição dos povos Tukano, o Jurupari, nascera na Maloca: 

 

O Jurupari, o Miri, nasceu na Maloca Casa de Montanha alta das 

Cordilheiras dos Andes. A mãe dele era a virgem filha do velho Trovão 

Bëhpó Mahkõ. A mãe dele engravidou-se por ter assoprado cerimônia rito 

sexual Õmeshãrõ Nihishãrõ Bahseró, feito pelo Criador Deus Pedra do 

Mundo, estando de longe. Depois de nascer morava na Casa de Pedra, nos 

pés das Montanhas altas, frias. Sendo assim, o Jurupari pertencia à família de 

Deus Pedra Quartzo Branco, o Sol. (GENTIL, 2007, p. 224) 

 

  Verifica-se mais ainda a proximidade da escrita bíblica com a história narrada ainda 

em Gênesis, quando o irmão mais novo, Caim, assassina seu primogênito, Abel, por motivo 

de inveja. Na mitologia dos Tukano, o Jurupari também foi expulso pelo mesmo fato, de ter 

matado, por inveja, seu irmão, alcunhado de Petá Õakhë: 

 

O Jurupari foi expulso da família do Sol, nos Andes, porque ele matou de 

inveja, de ciúmes o irmão menor dele, chamado Petá Õakhë. O pai dele, o 

Sol, expulsou amaldiçoando o filho. Assim, o  filho amaldiçoado se 

transformou em um monstro chamado Bisiu, o Juruparí. Antes de ser 

expulso, Jurupari era o filho mais querido do Sol, era mais bonito e 

poderoso, era chamado Deus Pedra Quartzo Carne Gente, Ëhtãbho Õakhë 

Diró Mahsë. Depois de expulso, o Jurupari veio para Amazônia Brasil e 

apareceu nas malocas dos Tariano, Werekena. Morava numa casa de pedra, 

escondido. O Jurupari fazia ensinamentos sobre provas de iniciação para 

formar novos Pajés. Ele castigava matando gente que não obedecesse a ele e 

comia gente. Foi morto no fogo pelos pais dos iniciados, porque tinha 

comido os filhos deles, na região mitológica de Jurupari, rio Içana, alto rio 

Negro, Amazonas. Alma  do Jurupari, assim que explodiu no fogo, tornou-se 
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o Curupira. É por isso que Curupira come humanos quando se perdem na 

mata. 

 

  A arquitetura da maloca é constituída a partir de leis universais e de crenças. Cada 

parte de sua estrutura apresenta um significado, conforme as descrições a seguir. A viga 

central ―representa a coluna vertebral‖ (GENTIL, 2007, p. 233). A porta é representada pela 

―boca do Criador Deus Pedra. Durante o dia a porta fica enganchada em laço de uma corda 

amarrado na cumeeira central. Fecham quando forem dormir, quando forem trabalhar e 

viajar.‖ (op. cit, p. 233); Os deuses habitam este ambiente, visto que 

 

os esteios centrais principais são: Deuses e Deusas que moram na Casa do 

Céu Ëmësewii. Assim em todos os momentos convivem na maloca e no 

mundo. São nomes cerimoniais da tribo Tukano, homens e mulheres. 

Entrando pela porta da frente têm os esteios nomes masculinos. Entrando 

pela porta de trás têm os esteios nomes das mulheres. Assim os Deuses e 

Deusas comandam a maloca por igual, por isso aparecem os nomes 

masculinos e femininos nos esteios da maloca. Veja os nomes masculinos 

Tukano: Doétiro, Yúpuri, Ahkëto, Buú, Këmarõ, Ëremiri, Suegë, Séribhi, 

Yepásuri, Wehsemi, Ñari, Doe, Ahusuri, Dia Wahsomi, Ahusiri yiaro, Yái, 

Yepá bairi, Nuhirõ, Yepásui, Yepásiri, Yepárë, Ahu, Yepá, Surië, Suusí, Sui, 

Ñahori, Ñami. (GENTIL, 2007, p. 233) 

 

  Os caibros representam as costelas,
332

 as veias são os cipós,
333

 ―ligados no cérebro do 

criador, quando ele bebe as bebidas alucinógenas kahpí e medicinais fortes paricá, é nele que 

os Pajés convivendo tiram as forças.‖ (GENTIL, 2007, p. 233). O coração alma do criador é 

figurado pelo Tambor Troncano,
334

 o órgão sexual masculino é representado pela lança ritual, 

multiplicador de gente;
335

 a voz do criador é produzida pela cuia que fica em cima do 

suporte,
336

 ―as palhas coberturas da maloca são os cabelos‖ (op. cit, p. 233), e por fim, o 

―banco cerimonial onde senta o chefe da maloca ou da tribo é o centro de comando da maloca 

e da tribo. É lá que ficam a pedra cristal, as forças dos pajés e dos chefes, ligados para Deus 

Pedra Ëhtãbho Õakhë.‖ (op. cit, p. 233). 

  Novamente, a semelhança entre o homem branco e os indígenas é verificada quando 

observam-se as pinturas no interior das edificações. No tempo das cavernas, o homem 
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primitivo já apresentava o costume de pintar as paredes, fazer ilustrações que tentavam imitar 

a realidade que os cercava. No Egito antigo, as paredes do interior das pirâmides eram 

mapeadas com grafias gravadas com imagens de pessoas, de objetos de seres especiais, 

anormais, talvez denotando a devoção de divindades ou de outras adorações. Na tradição dos 

povos Tukano, os desenhos e ilustrações também estavam presentes em seu cotidiano, os 

símbolos representavam deuses e também sonhos, visões e alucinações advindas do consumo 

de alucinógenos: 

 

A maloca Aruak é pintada nas paredes. Na frente os símbolos do Deus 

Pedra, o Sol. São desenhos, símbolos, seres vivos invisíveis que existem e 

são moradores na Casa do Céu. As cores são significados, as cores da Casa 

do Céu, especialmente as cores do Deus Sol. Os desenhos símbolos que 

existem por trás da Maloca são símbolos da Deusa Terra Yepá. Os desenhos 

que existem dentro da Maloca, nas paredes, são símbolos de visões, sonhos, 

imagens que foram vistos pelos Pajés, Chefes antigos. Viam quando eles 

bebiam as bebidas alucinógenas de Kahpí, cheiravam paricá, fumavam 

tabaco, comiam ipadú, durante grandes rituais, festas tradicionais na época. 

Depois os Pajés pintavam nas malocas, nos corpos, nos artesanatos e 

cerâmicas. (GENTIL, 2007, p. 236). 

 

  Os ambientes representam significados que estão relacionados à cultura dos povos. 

Nos costumes ocidentais, dos brancos, os cemitérios são ambientes onde são enterrados os 

corpos daqueles que já se foram. Estas delimitações e destinações de lugares representam os 

denominados ―lugares de memória‖ (LE GOFF, 2003), pois simbolizam uma espécie de 

lembrança reverenciada a um determinado lugar ou recinto.  

  Nota-se que os egípcios mantinham o costume de edificar construções destinadas aos 

corpos dos finados – são os denominados sarcófagos, que retratava uma ―memória funerária‖ 

(LE GOFF, 2003, p. 430), homenageando aqueles que deixaram este mundo. Os Tukano 

também apresentavam uma analogia com os povos brancos, egípcios e ocidentais, memorando 

a importância da guarda dos corpos dos falecidos: 

Quando morrem os Chefes da tribo, os Pajés formam um grupo e pintam-se, 

fazem choros usando as máscaras de animais e monstros e danças, cantam as 

músicas funerárias, enterram no meio da maloca. Quando mudavam para 

outros lugares, os Pajés desenterravam e levavam para outros lugares e aí 

enterravam novamente, em várias vezes, em vários lugares. Quando eles 

recebem as visões de Deus Pedra, Lua, Trovão, Arco-íris, quando nascem os 

bebês graúdos, se houve ano de farturas de peixes, frutos, agradecendo os 

pajés fazem sexo em público, no meio da maloca em nome de Deus. Fazem 

sacrifícios oferecendo os objetos de valores.  (GENTIL, p. 238). 
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  A Maloca representava tudo, a vida, a morte, a crença, a cultura, a história, as 

tradições, a memória, etc. O culto pelos falecidos também fazia parte das funções da Maloca, 

uma espécie de guardiã de seu povo, um lugar seguro para cultivar suas crenças, sua fé e suas 

devoções. 

Quando morriam os Chefes dos Tukano, os Pajés, Cantores, no meio da 

maloca ficavam todos em pé ao redor do túmulo, pintados com símbolos de 

animais, os monstros do morto. Usando as máscaras de choros de animais, 

Monstro Cuia, Monstro Veado, Onça Pintada, Pássaro Coruja. Primeiro 

faziam rito cerimonial com discursos, em poemas lembrando a vida do 

morto e a origem da humanidade. Aí o povo escutando isso chorava, depois 

dançava e cantava o rito funerário. Enterravam com objetos que pertenciam 

aos mortos, os valores, pedras preciosas, pedra quartzo branco, pedra 

machado, colares de ouro e brincos, prata feita de borboletas, besouros e 

pássaros. Os Tukano não exploravam ouro, mas compravam ou trocavam 

dos Aruak, dando as filhas deles. Assim quando morriam enterravam no 

meio da maloca. Lá estava o túmulo de pedras, construído com os líquidos 

chamados Wayuko, eram os líquidos trazidos do rio Subterrâneo Wamëdia. 

Onde nas pedras com líquidos riscaram símbolos que datam de período ou 

tempo de morte. Somente os Pajés é que entendiam estes registros 

tradicionais riscados. Depois quando os Tukano mudavam de moradia, eles 

desenterravam ossos humanos, faziam escavações, colocavam ossos, 

guardavam nas urnas cerâmicas. E levavam com eles, para onde eles 

construíam novas malocas. Aí enterravam novamente no meio da maloca. 

(GENTIL, 2007, p. 245) 
 

  A memória oral é uma forma de perpetuar as tradições, transmitir os conhecimentos e 

eternizar o saber, a cultura e os costumes, salvando o passado para ―servir ao presente e ao 

futuro.‖ (LE GOFF, 2003, p. 471). É possível unir a literatura e a história em um mesmo eixo 

cronológico, aportando todo o conteúdo característico dos povos, sobretudo da arquitetura. O 

homem, assim como as formigas, também constrói. Entretanto, o que distingue os primeiros 

dos segundos é a consciência que cada um tem sobre a sua realidade.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  Este estudo baseia-se nos relatos registrados nas narrativas de alguns escritores 

indígenas, resenhados através da memória oral. Observa-se que a arquitetura indígena 

caracteriza-se por ser uma amálgama da combinação da arte, da mitologia e simbolismos, 

presentes nas tradições dos nativos. A fundamentação teórico-metodológica contida neste 

estudo reporta-se nos conceitos de memória embasados pelo historiador Jacques Le Goff, o 

qual aponta diversas definições e noções acerca da idealização de história e historiador.  
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A palavra história (em todas as línguas românicas e em inglês) vem do grego 

antigo historie, em dialeto jônico (Keuck, 1934). Esta forma deriva da raiz 

indo-europeia wid-, weid-, ―ver‖. Daì o sânscrito vettas, ―testemunhas‖, e o 

grego histor, testemunha no sentido de ―aquele que vê‖. Esta concepção da 

visão como fonte essencial de conhecimento leva-nos à ideia de que histor, 

aquele que vê, é também ―aquele que sabe‖; historien, em grego antigo, é 

―procurar saber‖, ―informar-se‖. Historie significa, pois ―procurar‖. (LE 

GOFF, 2003, p. 18) 

 

  Observa-se que de acordo com Le Goff, o historiador é aquele que vê, ou seja, o 

testemunho, aquele que estava presente. Assim, a história dos povos Tukano é repassada de 

geração em geração a partir dos relatos que seus antepassados ―viram‖ ou ―presenciaram‖, 

pois os mitos são crenças norteadoras e alimentadoras da criação de ―convicções‖. Este 

convencimento de determinada evidência é transmitida através do tempo, via oral. Este fato 

pode acarretar em certa perda histórica, visto que as tradições, crenças e culturas são 

fenômenos imateriais, intangíveis e abstratos. 

  Através da literatura é possível armazenar socialmente a memória dos povos, pois ―a 

função da produção literária é referida constantemente à estrutura da sociedade‖ (MELLO E 

SOUZA, 2000, p. 2), além disso, a organização literária através das narrativas aponta para 

uma estrutura hierárquica de poder – a detenção da palavra e dos meios escritos e de 

comunicação constitui relações de poder, no quais o controle está do lado daqueles que detém 

a grafia, o alfabeto e a escrituração dos fatos.  A história expressa diversos episódios 

envolvendo estas conjunturas, salvaguardando os interesses de quem perdura o poder.  

Quem fala? Quem escreve? Falta-nos ainda uma sociologia da palavra. O 

que sabemos é que a palavra é um poder e que, entre a corporação e a classe 

social, um grupo de homens se define razoavelmente bem pelo seguinte: ele 

detém, em diversos graus, a linguagem da nação. Ora, durante muito tempo, 

provavelmente durante toda a era capitalista clássica, isto é, do século XVI 

ao XIX, na França, os proprietários incontestáveis da linguagem eram os 

escritores e somente eles; com exceção dos pregadores e dos juristas, 

fechados aliás em suas linguagens funcionais, ninguém mais falava; e essa 

espécie de monopólio da linguagem produzia curiosamente uma ordem 

rígida, menos dos produtores do que da produção. (BARTHES, 2003, p. 31) 

   

  A contemporaneidade possibilitou que várias gerações pudessem se encontrar no 

mesmo tempo, no mesmo momento histórico. O pai, o filho, o neto e talvez o bisneto possam 

estar, ao mesmo tempo, partilhando a mesma época. Dessa forma, a transmissão de culturas e 
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valores passa a se estender por um ciclo maior, preservando-se a favor da preservação de 

diferentes gerações.
337

 

  Neste mesmo sentido, as relações de poder invadem todos os territórios, dividindo 

espaços, desmembrando superfícies, fragmentando nações, repartindo lugares, pois os 

domínios são particularidades pertencentes aos influentes, detentores do exercício da palavra. 

De acordo com a compreensão de Michel Foucault, a percepção das relações de poder 

permeia todas as práticas discursivas, avassalando domínios que se relacionam com a 

sociedade, com a política, com a geografia, com a sociedade em geral.
338

 A relação entre os 

povos ocidentais com os indígenas vão desde os nomes das de batismos de pessoas até 

medicina
339

 e, além disso, existe uma relação direta entre as semelhanças entre as elucidações 

entre os indígenas e ocidentais e referência à mitologia.  

De uma forma geral, em todas as culturas, os mitos e as lendas surgem como 

formas que o homem encontrou para compreender e dar sentido aos fatos e 

eventos da vida e do mundo. Muitos mitos explicam a origem das coisas, 

como certos alimentos; práticas culturais, como a agricultura, e fenômenos 

naturais, como o trovão e os eclipses. O contato dos povos indígenas com 

comunidades próximas tornou algumas destas lendas conhecidas, de modo 

que foram absorvidas pela cultura regional brasileira, como a lenda 

amazônica do boto cor-de-rosa, que gosta de seduzir e namorar as moças 

incautas às margens dos igarapés. Outras lendas são específicas de cada 

tribo. É o que explica a pesquisadora e curadora do Museu do Índio do Rio 

de Janeiro, Chang Whang: ―Geralmente cada povo indìgena tem seus mitos 

de origem, de como seu povo veio a ser. São os mitos cosmogônicos. Esses 

mitos, transmitidos oralmente, de geração a geração, são muito importantes 

na formação do indivíduo social, pois fornecem coesão simbólica à 

percepção do indivíduo como parte de um corpo social, reforçando sua 

identidade étnica. Desde tempos imemoriais, os mitos descrevem eventos 

que se dão no mundo indígena, e a floresta é o elemento concreto, visível e 

tangìvel desse mundo‖.
340

 

 

  A arquitetura indígena, a origem do universo e as outras representações nativas são 

relatadas através da linguagem oral, por isso a prática desta transposição do modo oral para a 
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feição gráfica, narrada através da literatura é uma forma de preservar estes valores. As lendas 

são fábulas mágicas que são repassadas boca a boca, através do modo oral. 

 

 

 

3 – METODOLOGIA 

 

 Este estudo se apoia em referências bibliográficas de autores, pesquisadores e 

investigadores científicos da área, os quais já se debruçaram sobre o assunto. Além destes, 

também são norteadores de pesquisa os representantes das comunidades indígenas, de 

diversas etnias, cada um contribuindo com suas reminiscências, com suas lembranças, com 

suas análises e memorizações. 

  Esta pesquisa parte do princípio de que quando as lembranças e devaneios são 

transportados da oralidade para o registro escrito, possibilita que outras gerações futuras 

possam vir a ter contato com as informações verbalizadas. A comunicação oral é uma 

modalidade de transmissão entre os vivos, presentes, contemporâneos. A partir do momento 

em que deixam este mundo, passam a não mais continuar a registrar suas memórias e 

recordações. Observa-se que os conflitos são também registros encontrados tanto no mundo 

ocidental quanto nas sociedades indígenas. As desavenças, as guerras são frequentemente 

narradas através das lembranças dos nativos. Os mitos dos conflitos também são bastante 

parecidos com os dos homens brancos: posse de terras, demarcações de territórios, poder 

sobre a produção de cada região, etc. Eis mais uma semelhança entre os ocidentais e 

indígenas.  

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Verifica-se que a partir dos estudos referentes à arquitetura indígena é possível 

constatar que a ela está correlacionada aos diversos mitos, símbolos e lendas de cada povo. 

No caso dos Tukano, a arquitetura da Maloca é de estrutura regular, é carregada de misticismo 

e apresenta-se com inúmeras semelhanças com o corpo humano. Cabeça, braços, costelas, 

boca, etc – todos são representações análogas entre a arquitetura nativa com a feição do ser 

humano. 

  Através das observações sobre a mitologia, verifica-se que o não-compreensível é 

representado nas paredes nas edificações indígenas, assim como as artes e pinturas deixadas 
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pelos egípcios há milhões de anos atrás. Nota-se que a arquitetura indígena representa 

também a figuração de memória, assim como vista no caso dos Incas. É possível considerar as 

construções dos nativos como um acervo memorial de um povo.
341

  Assim como os 

ocidentais apresentam suas edificações como representações da história, os indígenas também 

outorgam suas tradições aos rituais com suas construções. O muro de Berlim, a Muralha da 

China, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, estátuas, praças, bustos, etc. Todos são formas 

pelas quais os brancos tentaram eternizar a memória de uma determinada luta, conflito, 

homem, mulher, guerra ou qualquer outro fato, período ou personalidade. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É importante conhecer a diversidade de cada sociedade, sobretudo das comunidades 

indígenas, pois cada etnia apresenta suas peculiaridades, manifestando suas crenças e 

outorgando seus direitos. A arquitetura é uma representação da cultura de cada comunidade, 

ilustrando a identidade de cada estirpe. As edificações podem ser consideradas como 

exemplares dos hábitos, dos costumes e da idiossincrasia dos diferentes povos indígenas. A 

memória pode ser considerada como a preservação da imagem do passado, projetando as 

lembranças para o futuro, figurando a encarnação do pretérito dos fatos transcorridos.  
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CASA DE RONDON: UM PATRIMONIO HISTÓRICO GUARDADO PELO 

ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO 

 

Priscila Waldow
342

 

 

Resumo 
A Casa de Rondon, objeto desta análise, localizada no Município de Tangará da Serra-MT, 

em terras destinadas à reforma agrária pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) no ano de 1997, nomeado pelas famílias atendidas pelo programa de 

Assentamento Antônio Conselheiro, considerado um dos maiores da América Latina. A Casa 

encontra-se na antiga sesmaria denominada Fazenda Tapirapuã, às margens do Rio Sepotuba, 

atualmente é utilizada como apoio às atividades do Centro Municipal de Ensino Marechal 

Rondon,  cujos  alunos  são  os  moradores  do  assentamento.  Tombada  como  patrimônio 

histórico do estado de Mato Grosso em 2012, recebe tal nomeação por sido outrora sede de 

abastecimento  da  ―Comissão  Construtora  de  Linhas  Telegráphicas  do  Estado  de  Matto 

Grosso ao Amazonas‖ e moradia de apoio temporário ao Marechal Cândido Mariano da Silva 

Rondon no período de 1906 á 1909, durante os trabalhos da comissão. Anos mais tarde o 

marechal retorna ao local juntamente com o ex-presidente dos Estados Unidos da América 

Theodore Roosevelt, durante a Expedição Científica ―Rooselvet-Rondon‖ que ocorreu no 

período entre dezembro de 1913 a abril de 1914. Com o objetivo de refletir a cerca da 

relevância histórica e social para a região, pretende-se analisar o contexto em que se insere, 

além de discutir uma proposta de restauração e revitalização da Casa de Rondon no intuito de 

valorizar a comunidade local, a história da Comissão Telegráfica, e a participação dos índios 

Paresí, tanto na construção das linhas telegráficas como no trabalho e manutenção dos 

telégrafos da região. 
 

Palavras-chave: Casa de Rondon. Assentamento Antônio Conselheiro. Patrimônio Histórico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho
343 

trata-se do levantamento documental e arquitetônico da remanescente 

casa e sede da Estação de Linhas Telegráficas de Mato Grosso da expedição de Marechal 

Rondon, mais conhecida como Casa Rondon, constrói-se então uma casa que serviria de sede 

à estação bem como pouso a comissão durante o tempo que passaram pelas proximidades e 

que, tem como  objetivo  principal  manter  vivos  os  registros  de  tal  bem,  com  tamanha  

expressão histórica para a localidade, embora seu caráter seja simplista, mas de técnicas 

vernáculas, adaptadas ao terreno, como forma de registrar e salvaguardar o bem por meio 

deste registro. 

A casa está localizada no município de Tangará da Serra, estado de Mato Grosso, a 35 km 

do centro da cidade, às margens do rio Sepotuba, uma edificação construída no início do séc. 

XX e que hoje permanece no esquecimento ou no desconhecimento de boa parte das 

populações   circunvizinhas,   mas,   sobretudo,   revela-se   um   importante   instrumento   na 

construção e preservação da memória e do imaginário coletivo. 

A atuação de Marechal Rondon faz referência imediata aos Paresí, que contribuiram 

ativamente nos trabalhos da Comissão Construtora das Linhas Telegráficas de Mato Grosso 

ao Amazonas. De acordo com Cabixi (2001) apud Oliveira (2004), há indícios que o povo 

Paresí seja descendente da nação Inca, que se dispersou em ondas migratórias após a chegada 

dos espanhóis na América do Sul no século XV. Essa hipótese baseia-se em uma teoria de que 

os Incas buscariam locais de altitude para se instalar com as terras andinas que habitavam 

então parte desse povo chega até o planalto brasileiro, cuja topografia remetia ao seu lugar de 

origem. É difícil montar a cena em nossa imaginação do que seria o planalto do Tapirapuã 

antes de ser a Tangará da Serra de hoje, antes da chegada do não índio e da consolidação da 

cidade. Sabe-se que se tratava de uma terra de florestas fartas, no entanto hoje, pouco sobrou 

desse tempo em virtude da ação do homem. 

Do total do território de Tangará da Serra, 51% são ocupados por reserva indígena da 

etnia Paresí. O povo Paresí, que se autodenomina como Haliti, isto é, gente ou povo na língua 

aruák, a mais utilizada por eles, localizam-se hoje no Chapadão dos Paresís, território que 
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abrange os municípios de Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Campo Novo dos Parecis e 

Diamantino (LEON et al, 2010). Séculos mais tarde, o povo Paresí entra em contato com o 

sertanista  Candido  Mariano  da  Silva  Rondon,  em  sua  missão  telegráfica.  Os  índios 

denominam Tapirapuã como a área correspondente a estação de abastecimento da Comissão 

Rondon, posteriormente fazenda Tapirapuã, e local de comercialização de poaia. 

Marechal Rondon chega ao planalto do Tapirapuã e decidi se instalar à beira do Rio 

Sepotuba no território correspondente ao município de Tangará da Serra mais uma estação 

telegráfica, devida sua posição geográfica. Tratava-se de um dos últimos trechos navegáveis 

sentido ao Rio da Dúvida, dali em diante parte do trajeto era feito por terra. Faziam-se os 

abastecimentos da seção do Sul, subindo o Paraguai e depois o Sepotuba, até o porto de 

Tapirapoan aberto para esse fim, em 1908. De Tapirapoan, seguiam por estradas que se 

foram  construindo,  a  medida  das  necessidades  do  movimento  de  ocupação  dos  novos 

territórios (...) (VIVEIROS, 1958, p. 435). 

Segundo Andrade (2003) apud Oliveira, depois de ter se estabelecido no Mato Grosso 

e, desta feita se estabeleceram na Fazenda Tapirapuã, 28 km de Tangará da Serra constando 

de 3.700 hectares, fruto de uma antiga sesmaria - instituto jurídico português que normatizava 

a  distribuição  de  terras  destinadas  à  produção.  Esta  localidade  abrigou  a  sede  de 

abastecimento da Comissão Telegráfica liderada por Marechal Rondon às margens do Rio 

Sepotuba. A casa que serviu sede a estação telegráfica e moradia temporária ao Marechal 

Cândido Mariano da Silva Rondon de 1906 a 1909, em sua missão telegráfica (OLIVEIRA, 

2004). 

A Casa de Marechal Rondon, por se tratar de um monumento histórico, com técnicas 

construtivas peculiares da época em que foi construída, sendo que tais técnicas não fazem 

mais parte do conhecimento popular, sabe-se que a intensificação de seu uso bem como a falta 

de investimentos para a conservação e manutenção do bem o expõe a maiores riscos de 

degradação, evitar danos com esse agravante é uma questão de consciência e conhecimento 

por parte não apenas dos usuários, mas do órgão responsável por seu funcionamento, dessa 

forma considera-se relevante o presente estudo. Trata-se de um monumento de grande 

relevância histórica-social ao estado de Mato Grosso, já que trata-se de um edifício 

recentemente tombado como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

A simplicidade da concepção arquitetônica da Casa de Rondon é reflexa das 

necessidades da época, cujo intuito era apenas consolidar mais um ponto de apoio à comissão 

telegráfica, assim como repetira em dezenas de outros lugares do país. A Casa atualmente 
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serve de apoio ao edifício da Escola Estadual Marechal Rondon, como sala para professores, 

dormitórios para funcionários e almoxarifado. O total de sua área construída corresponde a 

445,00 m². 

 

2 ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO 

 

O grupo representante do MST começou a analisar as terras nas proximidades, 

estudando   as   possibilidades   de   firmarem   acampamento   definitivo.   Desta   feita   se 

estabeleceram na Fazenda Tapirapuã, se tratava de uma antiga sesmaria - instituto jurídico 

português que normatizava a distribuição de terras destinadas à produção. Esta localidade 

abrigou a sede de abastecimento da Comissão Telegráfica liderada por Marechal Rondon ás 

margens do Rio Sepotuba, objeto do presente estudo. 

A casa serviu sede a estação telegráfica e moradia temporária ao Marechal Cândido 

Mariano da Silva Rondon de 1906 á 1909, em sua missão telegráfica. Anos mais tarde o 

marechal retorna ao local juntamente com o ex-presidente dos Estados Unidos da América 

Roosevelt durante a Expedição Científica ―Rooselvet-Rondon‖ que ocorreu no período entre 

dezembro de 1913 a abril de 1914 (VIVEIROS,1958). 

A fazenda Tapirapuã encontrava-se a 25km do centro da cidade de Tangará da Serra e 

possuía uma extensão territorial de 3.700 hectares, abrangendo ainda o município de Barra do 

Bugres e Nova Olímpia. Neste momento estas terras protagonizam o cenário da luta de 

famílias em busca de um pedaço de terra. 

Este espaço outrora de Rondon, de poaieiros e de fazendeiros, transformou-se 

inicialmente no terceiro momento do acampamento de homens e mulheres, em busca 

de um futuro mais promissor em suas vidas, o movimento social em busca pela terra 

fazia da fazenda Tapirapuã, um novo espaço, na luta contra a política latifundiária 

brasileira (OLIVEIRA, 2012). 

 

Em março de 1997 após a desapropriação da fazenda pelo INCRA, os trabalhadores 

chegam ao seu assentamento permanente. O assentamento foi nomeado a partir de um dos 

gritos de ordem que aquele grupo do MST usava: 

―Che, Zumbi, Antônio Conselheiro 

Na luta pela terra 

Nós somos companheiros!‖ 

(OLIVEIRA, 2012 apud ANDRADE,2003) 

 

Em 1999, o Assentamento Antônio Conselheiro recebe um grupo de engenheiros e 

topógrafos do INCRA, no intuito de fazer a demarcação e divisão das terras.  O ―corte‖ das 

terras se deu em formato radiocêntrico, com o espaço central voltado á áreas sociais. Em abril 
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do mesmo ano acontece o sorteio das terras aos trabalhadores assentados e devidamente 

cadastrados. 

 

2.        A CASA DE RONDON 

Marechal Rondon chega ao planalto do Tapirapuã durante sua Comissão Construtora 

de Linhas Telegráphicas do Estado de Matto Grosso ao Amazonas, e decidi instalar à beira do 

rio Sepotuba no território correspondente ao município de Tangará da Serra mais uma estação 

telegráfica. Devida sua posição geográfica, optou-se por instalar no local uma sede de 

abastecimento á Comissão. Tratava-se de um dos últimos trechos navegáveis sentido ao Rio 

da Dúvida, dali em diante parte do trajeto era feitos por terra. 

Faziam-se os abastecimentos da seção do Sul, subindo o Paraguai e depois o 

Sepotuba, ate o porto de Tapirapoan aberto para esse fim, em 1908 como já 

disse. De  Tapirapoan, seguiam por  estradas que  se  foram construindo, a  

medida  das necessidades do movimento de ocupação dos novos territórios 

(...) (VIVEIROS, p. 435, 1958). 

 

Constrói então uma casa que serviria de sede à estação assim como pouso á sua 

comissão durante o tempo que passaram pelas proximidades. Segundo Souza (1997) apud 

Oliveira (2004), o local serviria também como posto de abastecimento à Comissão Rondon. 

Viveiros (1958) descreve relatos do Marechal, em que sua comitiva faz uso da casa 

sede da Comissão Telegráfica em dois momentos, no período entre 1906 a 1909, fim da 

Comissão Construtora de Linhas Telegráphicas no Estado de Matto-Grossoe início da 

Comissão Construtora de Linhas Telegráphicas do Estado de Matto-Grosso ao Amazonas; e 

anos mais tarde entre os anos 1913 a 1914, durante a Expedição Roosevelt-Rondon, quando o 

ex-presidente Theodore Roosevelt acompanha o Marechal em suas viagens sertanistas no 

intuito de estudar a fauna e flora das selvas brasileiras e recolher exemplares botânicos para o 

museu de Nova York. 

Theodore  Roosevelt  encantado  com  o  ―Tapirapoan‖,  descreve  o  que  encontra  ao 

chegar à sede da Comissão: 

Quase ao cair da tarde de 16 de janeiro alcançamos o Tapirapoã, sede da 

Comissão Telegráfica. É um local agradável debruçado sobre o rio (...) 

Consta apenas uma grande praça verde, com árvores no centro. Em um dos 

lados erguem-se construções da Comissão Telegráfica e no outro uma casa, 

sede da fazenda. (ROOSEVELT, p. 113, 1976). 

 

O local era agradável aos olhos do ex-presidente que se surpreendera ao se deparar 

com tamanha estrutura e organização, considerando o seu isolamento geográfico. A fazenda 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1103 

sede da Comissão Telegráfica que corresponde ao local onde persiste a Casa de Rondon, 

possuía criação de bovinos, muares e aves, um local de fartura no meio da selva segundo 

descreve Roosevelt: 

Havia ainda mais: estábulos, telheiros, casas menores, currais e, nas 

proximidades, campos cultivados. Vacas de leite, gado de corte bois de 

carro e muares que andavam a solta. Notavam-se ainda duas ou três carroças 

de bois e um caminhão usado na construção das linhas telegráficas 

(ROOSEVELT, p 113, 1973). 

 

Roosevelt relata que apesar do intenso calor o local era confortável, se comparado aos 

locais que estavam se alojando ao longo da expedição, e devido às criações, as comidas eram 

de qualidade, havendo carne em fartura e muita canja, prato tipicamente nacional que passou 

apreciar muito (ROOSEVELT, 1976). 

As terras da antiga sesmaria onde fora construída a sede da Comissão de Rondon, 

posteriormente abrigou exploradores de poaia, e em seguida tornou-se sede da antiga Fazenda 

Tapirapuã. O tempo dos fazendeiros passou, o local ficou abandonado, mas a casa resistiu ao 

tempo, e ao esquecimento. Até que décadas mais tarde voltar a ser reutilizada como apoio à 

Escola Estadual batizada com o nome do Marechal que atende às famílias do Assentamento 

Antônio Conselheiro. 

 

2.1.     ASPECTOS ARQUITETÔNICOS 

 

Quanto ao estilo arquitetônico, observou-se que a concepção do edifício não está 

ligada a uma escola, mas sim a uma prática vernacular da arquitetura cuja técnica construtiva 

fora muito difundida durante o período colonial brasileiro. 

A cobertura do corpo da Casa se faz em quatro águas, e à frente um alpendre em uma 

água. O alpendre é um elemento muito comum tanto na arquitetura civil como na religiosa no 

período colonial no Brasil, que teve início no século XVI, amplamente reproduzido até o 

século XX, principalmente em regiões isoladas geograficamente ou de pouco poder aquisitivo 

para aderir a uma corrente arquitetônica de maior requinte, como a neoclássica. 

A simplicidade da concepção arquitetônica da Casa de Rondon é reflexo das 

necessidades da época, cujo intuito era apenas consolidar mais uma estação telegráfica, assim 

como repetira em dezenas de outros lugares do país, com a diferença no porte da residência se 

comparado, por exemplo, com o edifício cede em Diamantino-MT que tem suas dimensões 

consideravelmente inferiores. 
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Por se tratar de uma região isolada de recursos, a técnica construtiva bem como os 

materiais utilizados em sua construção são retirados do próprio sítio onde é implantada a 

edificação. Muitas peças em madeira talhada ainda estão preservadas nas esquadrias, estrutura 

e em alguma vigas de respaldo. 

As vedações são feitas em adobe, técnica difundida desde período da colonização 

portuguesa. Trata-se de tijolos feitos com terra geralmente agregado à fibras naturais como o 

capim. O conhecimento empírico da técnica favoreceu a instalação de várias edificações em 

regiões isoladas, pois a matéria prima para sua manufatura é abundante por toda parte. 

As paredes de adobe são estruturadas em pilares e vigas de madeira. A espessura 

média das paredes é de cerca de 25 cm com o reboco. Devido ao longo tempo exposto á 

interpéries diversos, o edifício apresenta uma série de patologiais que serão levantadas e 

identificadas a seguir, neste estudo. 

Em visita in-loco foi possível entender alguns aspectos funcionais do edifício, muito 

embora pela falta de registros históricos desse período, alguns ambientes não foram possíveis 

de serem interpretados quanto a sua funcionalidade. 

A Casa atualmente serve de apoio ao edifício da Escola Estadual Marechal Rondon, 

como sala para professores, dormitórios para funcionários e almoxarifado. 

    Sala para os professores – 27,23m² 

    Almoxarifado – 14,60m² 

    Ampla Área Central – 134,15m² 

 

O dormitório-1 possui instalação hidro-sanitária e equipamentos sanitários, indicando 

que o local tratava-se de um banheiro, suas amplas dimensões levam a crer que esta área onde 

atulamente é a salas dos professores e os dormitórios 1, 2 e 4 fazem parte de uma área íntima, 

pois percebe-se que este é separado dos demais ambiente por um corredor que isola o local, 

como verfica-se no levantamento arquiteônico esboçado a seguir ( Figura 01)  
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Figura 01: Levantamento Arquitetônico da Casa de Rondon nos dias atuais - Planta Baixa 
 

 
 

Fonte: Priscila Waldow, 2010 

 
Ao chegarmos ao local pela Escola Estadual Marechal Rondon, nos deparamos 

primeiramente com os fundos da Casa, já que sua fachada é voltada para a margem do rio. No 

primeiro contato com o edíficio já foi possível notificar algumas patologias no reboco das 

vedações. 

 

Figura 02: Fundos e frente da Casa de Rondon 

 
Fonte: Priscila Waldow, 2010 

 

A Casa passou por uma reforma na qual foram trocadas as telhas e o madeiramento de 

sua cobertura. Segundo Eliér Pinto da Silva, diretor da escola, essa foi à última e talvez única 

reforma a que o edifício tenha sido submetido. Um inscrito no piso supostamente seria um 

marco cronológico da reforma segundo os funcionários do local: ―Tapirauam, 13/08/1959”, 

Saturnino M.P e Inácio C.”. Refere-se ao nome da antiga fazenda Tapirapuã ali instalada e 

possivelmente aos responsáveis pela obra. 

Algumas peças de madeira da estrutura do telhado estão comprometidas e deverão ser 

substituídas para garantir a segurança do mesmo. Avaliando tais peças, presume-se que sua 

deterioração tenha sido resultado da ação de parasitas (segue figura 03). 
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Figura 03: Peças originais de madeira deterioradas pela ação de parasitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Priscila Waldow, 2010. 
 

Observou-se que nem todas as esquadrias da edificação são originais em madeira 

talhada, mas há presença de janelas de caixilho metálico e vidro. Alguns reparos na 

estruturação de janelas foram notificados, possivelmente para corrigir folgas entre as paredes 

de adobe e os caixilhos de madeira das mesmas, ou por fissuras resultantes do trabalho dos 

materiais que possuem coeficientes de dilatação diferenciados. Aparentemente todas as portas 

ainda são originais pelo seu estilo construtivo, duas folhas de abrir em madeira  

 

1-Janela vedada com restos de madeira reaproveitado; 

2- Janela inserida posteriormente; 

3- Janela com caixilho de metal e vidro trata-se de adição posterior; 
4- reparos em fissuras na abertura, porta ainda original 

 
Fonte: Priscila Waldow, 2010. 

 

Tratando-se de vedações, observou-se alguns desplacamentos da camada de reboco 

que reveste as paredes de adobe, deixando-a exposta á intempéries que gradativamente vão 

danificando a estrutura especialmente quando esta é exposta à umidade. Essas falhas 

caracterizam pontos de vulnerabilidade para estrutura visto que em caso de contato com 

umidade,  esta  infiltra-se  na  parte  exposta      propagando-se,  ocasionando  novos 

desprendimentos do reboco e fragilizando a resistência da alvenaria em adobe. 
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Figura 06: Patologias nas vedações internas e externas 

 
Fonte: Priscila Waldow, 2010. 

 

2.2.     O MONUMENTO E O ASSENTAMENTO 
 

A Casa de Rondon foi tombada recentemente, em 2012 como patrimônio histórico do 

Estado de Mato Grosso, no intuito de salvaguardar o edifício da degradação do tempo através 

de investimentos com o restauro da mesma, fomentado através de recursos provenientes do 

estado. No entanto até o momento não há projetos que objetivem a restauração da mesma. As 

patologias construtivas não se formaram resultado de um processo de degradação pela ação 

humana, mas sim de um envelhecimento natural da mesma, por se tratar de um edíficio de 

mais de cem anos de história. Por certo a ação do homem poderia ter contribuído para a 

conservação do edifício ao longo do tempo, mas vale ressaltar que a comunidade do 

assentamento  mantém  uma  relação  de  respeito  ao  monumento,  que  permanece  em  uso 

servindo às atividades da sala dos professores e  moradia para alguns funcionários. Todavia 

não houve recursos voltados á manutenção do edifício desde que esse fora desocupado pelos 

fazendeiros, e desde que este é usado de apoio à escola, os recursos da instituição restringem- 

se apenas ao seu funcionamento. 

As famílias do Assentamento Antônio Conselheiro vivem em uma situação de 

vulnerabilidade social, a região do assentamento recebe constantes visitas ao longo rio 

Sepotuba e às belezas naturais tais como o conhecido Salto Maciel, uma linda cachoeira de 

acesso irrestrito ao público. No entanto os visitantes não tem contato com a comunidade local 

e pouco  consomem nos  pequenos comércios locais, de modo que esse  turismo não cria 

vínculos que possam de beneficiar alguma forma a comunidade local. 

Restaurar a Casa de Rondon, mais do que salvaguardar parte da história de nosso país, 

é também dar vida a esse patrimônio material a fim de incentivar o turismo local, para que as 

pessoas possam ter contato com a história das Comissões Telegráficas do Marechal Rondon 
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(1906-1909), a participação do povo Paresí nos trabalhos de construção e manutenção das 

linhas telegráficas da região, a Expedição Científica Roosevelt-Rondon (1913 e 1914), fatos 

que contam a história dessa casa. 

Vale ressaltar a relevância da restauração da casa revitalizando seu uso como uma 

instituição museológica que guarde sua história, como objeto de fomento ao turismo cultural e 

natural, já que o local é privilegiado pela vista ao rio Sepotuba que fica cerca de 50 metros de 

distancia da edificação. Os assentados do Antônio Conselheiro poderão atuar diretamente no 

funcionamento da instituição, na comercialização dos produtos e artes produzidas pelas 

comunidades, gerando emprego, renda e vida à localidade que está fadada ao esquecimento. A 

escola Marechal Rondon poderá continuar mantendo contato com a Casa através da proposta 

de uma estrutura cultural que apoie suas atividades da instituição, como biblioteca, exposições 

e multimídia. 

Para tanto é necessário interesse do poder público a começar pela esfera municipal, 

que tem o dever de elaborar projetos para captação de recursos que objetivem a restauração do 

monumento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O monumento enquanto testemunho histórico tem o papel de propiciar perpetuidade, 

mas isso só é possível se a frequentação do público for viabilizada, ou seja, lugares 

abandonados fadados à destruição não despertam o interesse das pessoas, pois trata-se de um 

espaço  ―morto‖.  A  revitalização  é  uma  estratégia  que  busca  restaurar  e  propor  novas 

atividades aos locais degradados, oferecendo lazer, conhecimento, integração social entre 

outros,  como  forma  de  garantir  vida  ao  monumento  que  por  consequência  desperta  a 

consciência coletiva acerca de sua preservação. 

Entendemos que revitalizar a Casa de Rondon tendo em vista o crescente potencial 

turístico do município, tornar-se-á mais um atrativo para a visitação, que contribuirá para a 

preservação e valorização do monumento assim como da cultura indígena Paresí. A partir das 

análises bibliográficas e dos dados levantado no que se diz respeito a história da Casa, de 

Marechal Rondon, da etnia Paresí e do município de Tangará da Serra, e demais dados 

obtidos, foi possível compreender as condições que envolvem o edifício, cuja interpretação 

não contempla apenas sua estrutura física, mas atribuí-se a um conjunto de condicionantes 

que compuseram sua trajetória histórica. 
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CIRCULAÇÃO DO SIRIRI E CURURU NA BAIXADA CUIABANA NA 

CONTEMPORANEIDADE: DUAS FESTAS 
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RESUMO 
Este trabalho faz parte de uma pesquisa que estamos desenvolvendo desde 2013 no 

programa de Pós-Graduação da ECCO (Estudos de Cultura Contemporâneas) da 

Universidade Federal de Mato Grosso. Com o objetivo de fazer um mapeamento da 

circulação do Siriri e Cururu em Cuiabá e arredores. Mapeamos Festas de Santo e eventos 

de diversos escopos nos quais circulam o Siriri e o Cururu. Analisaremos aqui duas festas 

que aconteceram no ano de 2013: Uma é a tradicional Festa de São Sebastião da 

Comunidade do Poço, no município de Santo Antônio do Leverger, promovida pelo 

cururueiro e devoto de santo, Senhor Ataíde. Outra é a festa de comemoração de 20 anos do 

Grupo Flor Ribeirinha, da comunidade de São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá. Ponderaremos os 

processos de hibridações, ruptura e continuidade, processo de midiatização desses bens 

imateriais. 
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INTRODUÇÃO 
 

Um estranhamento que me ocorreu quando estava com meu filho e uma das etapas do 

Festival de Siriri
345 e Cururu

346 na minha cidade, Santo Antônio do Leverger. Como estava 

ficando tarde e o evento estava demorando muito para terminar, precisamos sair antes do fim 

do mesmo. Ele protestou relutante, pois queria ficar, e soltou   - ―Ah, pai, mas está passando 

na TV, né?‖. Veio-me à cabeça que no imaginário dele todo evento daquela proporção estaria 

de fato na sendo transmitido ao vivo e, principalmente, que a experiência dele com a 

sociedade midiatizada de forma tão massiva fazia com que na sua percepção qualquer evento 

cultural tradicional que envolva uma certa quantidade e de público uma espécie de ubiquidade 

que se estende da televisão para a vida de carne e osso: ‗termino por aqui e continuo lá‘. O 

que me levou ao questionamento de como essas tradições se inscrevem na contemporaneidade 

e quais são os desdobramentos da dicotomia tradição- modernidade com ênfase no âmbito da 

comunicação. 

Outra motivação para esta pesquisa foi o fato de observar que a maioria dos 

cururueiros aparentavam estar na faixa de 60 a 80 anos denunciando a dificuldade na 

transmissão desse saber de forma espontânea às gerações mais novas. Não que este fato me 

fosse uma novidade já que se tornou um lugar comum no convívio em nossa região, a 

baixada cuiabana, o lamento da suposta descontinuidade de algumas tradições locais. Há 

uma preocupação em relação à necessidade de renovação dos cururueiros e tiradores de 

reza, no entorno da chamada baixada cuiabana. Havendo, na maioria dos casos, um lapso de 

três gerações já que esses saberes são passados de pai para filho. 

Com o intuito de pesquisar esse fenômeno, em 2013 ingressei programa de Pós-

Graduação da ECCO (Estudos de Culturas Contemporânea), do IL – Instituto de 

Linguagem da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) no qual estou participando 

dum árduo projeto de mapear a circulação das tradições na baixada cuiabana, no meu 

caso, mais especificamente, a circulação do Siriri e Cururu. Como o espaço territorial é 
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 Siriri é uma suíte de danças de expressão hispano-lusitana, fortemente aculturada no ritmo e andamento, com 

expressão africana bantu‖ (Andrade, Julieta de – revista cultura – nº 25-abril/junho -1977)‖ 
346

 O Cururu pode  ser  definido como  um  canto  de repente  que obedece  certas regras  de construção para 

atuarem dentro de um ritual de cunho religioso, forma assim uma história cantada que norteia determinada festa, 

sendo esta tradicionalmente em louvor a algum santo. Os cururueiros são geralmente do sexo masculino 

organizados em duplas, cada qual com seu instrumento, a viola-de-cocho ou o ganzá. Ambos cantam 

simultaneamente, um canta por baixo fazendo a primeira voz, em tom mais baixo. O companheiro canta por cima, 

ajudando, ou fazendo a segunda voz..‖ (TAVARES, BRANCO, 2010 p. 4) 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1112 

muito extenso, percebemos logo de saída que o programa de mestrado de dois anos não 

seriam suficiente uma abrangência territorial desse tamanho. Após vários recortes 

decidimos trabalhar a circulação do Siriri e Cururu nas cidades de Cuiabá, capital do 

Estado de Mato Grosso e a cidade de Santo Antônio do Leverger durante o ano de 2013. 

Acompanhando a circulação dessas tradições em Cuiabá em suas hinterlândias, 

entramos em contato com agentes culturais, coreógrafos, festeiros, cururueiros, entre vários 

outros agenciadores responsáveis pela circulação dessas manifestações culturais que se 

integram ao circuito cultural de Cuiabá, na RMVRC
347

 e em várias regiões do estado de 

Mato Grosso. Nessa jornada percebemos a tensão existente na apropriação dos bens 

imateriais tradicionais de cunho ritualístico por setores públicos e privados para os mais 

diversos escopos. Assim como que o processo de urbanização e expansão do capitalismo 

vem transformando essas tradições de origem subalterna e rural em espetáculos bem 

produzidos e requintados artesanatos, quadros, painéis, outdoors e outras peças reforçando 

iconograficamente o Siriri e Cururu como uma das representações da identidade mato - 

grossense.  A viola de cocho tornou-se um dos motivos icnográficos que mais se destacam 

nessa seara aparecendo desde souvenires (porta-joias, chaveiros, pequenos enfeites) até 

como escultura em praça pública. 

Nas Festas de Santo, principalmente nas realizadas por comunidades de regiões 

agrícolas e nas regiões periféricas da Capital e de Santo Antônio do Leverger, novas 

técnicas midiáticas se integram-se aos processos comunicacionais tradicionais ligadas ao 

folclore como comunicação interpessoal, faixas e cartazes. Nesse contexto em muitos 

lugares o Cururu ainda exerce uma enorme importância no decorrer do ritual de 

levantamento e descida do mastro que decorre, em geral, no início e no final da festa 

respectivamente. 

Para este estudo escolhemos dois eventos onde circularam as tradições do Siriri e 

Cururu em 2013: um organizado espetáculo com grande inserção de novas técnicas 

comunicacionais realizada numa região mais urbanizada de Cuiabá (Comunidade do Bairro 

São Gonçalo Beira Rio) e outro mais ritualístico de devoção religiosa realizado na zona rural 

de Santo Antônio do Leverger (Comunidade do Poço). Além de refletirmos a respeito da 

                                                           
 
 
 
347

 Conurbação urbana da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá que inclui Cuiabá, Várzea Grande, Santo 

Antônio do Leverger e Nossa senhora do Livramento in , (40 anos de regiões metropolitanas no Brasil/ 

Organizadores: Marco Aurélio Costa, Isadora Tames Lemos Tsukumo-Brasilia; Ipea, 2013. 
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hibridação na inserção de t radições em meio ao processo de modernização, expansão do 

capitalismo e urbanização de Cuiabá e Santo Antônio do Leverger vamos analisar a relação 

entre as cadeias comunicacionais de massa com as tidas como subalternas, usando como 

ferramenta metodológica a abordagem teórica da Folkcomunicação. 

 

FOLKCOMUNICAÇÃO COMO FORMA PENSAR A COMUNICAÇÃO 

SUBALTERNA 
 

Nas décadas de 70 e 80 Cuiabá sofreu forte expansão por conta de ondas 

imigratórias. Nesse processo de urbanização acelerada as tradições mais ligadas às 

comunidades de ambientes rurais e as classes subalternas como Siriri e Cururu fez um 

movimento duplo. Enquanto muitas comunidades rurais se dissolverem ou rarearam seu 

convívio diário por conta da emigração, principalmente dos mais jovens, para ambientes 

urbanos, o fluxo de informações dessas tradições começaram a transitar com mais 

intensidade nos dois espaços (urbano e rural) tanto pelas pessoas que voltavam para as 

celebrações anuais na sua comunidade de origem levando pessoas da cidade que entravam 

em contato com aquela tradição quando por novas Festas de Santo  trazidas ao contexto 

urbano por devotos que se mudavam para a cidade. 

Por outro lado, a transmissão de saberes ligados a essas tradições, como tocar e 

cantar Cururu e dançar Siriri não foram passados, pelo menos no processo tradicional, de 

mestre para aprendiz, para a maioria das pessoas dessa geração mais nova. Esta, inclusive, 

entrando em contato com novas experiências, mais modernas - urbanas passaram a 

conviver com as tradições de seus antecessores como expectadores ou até mesmo 

renegando essas raízes para enfatizar sua entrada na modernidade. Apesar dessa digressão 

não caber, literalmente, aqui, não podemos nos furtar de realçar que esse processo é cheio 

de dissimulações, pois as estruturas rurais não são totalmente absorvidas pelo sistema 

produtivo urbano. É natural que ―os migrantes só se integrem parcialmente ao sistema 

social. Isto não quer dizer que estes grupos estejam ―por fora‖, ―à margem‖ da sociedade, 

como se a ―sociedade‖ fosse equivalente a um sistema institucional historicamente situado‖ 

(CASTELLS, 1983. P.64 e 65). Temos que salientar que se processo faz parte duma 

conjuntura natural do processo de globalização. Segundo Castells ―A fuga para as cidades 

é, em geral, considerada muito mais como resultado de um push rural do que como um pull 

urbano.” (CASTELLS. 1983. P 62), isto é, os processos migratórios partem mais de uma 

necessidade de se agregar às cidades pela falta que faz modernização no campo do que pela 

oferta que a cidade pode fazer. 
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Trabalhando em cima dessa observação e dados empíricos como hipótese, 

debruçamos em entender como o processos de urbanização e expansão do Capitalismo 

Globalizado influenciou nesse processo. 

Recorremos á Folkcomunicação como principal suporte teórico e metodológico para 

analisar com se processa a o fluxo de informações nessas instâncias já que estamos 

analisando manifestações culturais consideradas de caráter popular-folclórica. Uma 

definição sucinta de Folkcomunicação seria ―[...] o conjunto de procedimentos de 

intercâmbio de informações, idéias, opiniões e atitudes dos públicos marginalizados urbanos 

e rurais, através de agentes e meios diretos ou indiretamente ligados ao folclore.‖ 

(BELTRÃO, 1980, p. 24). Entende-se que seja um campo de estudos de caráter 

interdisciplinar que levando em conta como os processos comunicacionais tidas como a dos 

subalternos se expandem, se sociabilizam, convivem e influenciam outras cadeias 

comunicacionais. Também como ela sofre modificações por influência da chamada mass 

media. 

Ao fazer uma vigorosa revisão do sistema de comunicação dos subalternos, Beltrão 

encontrou uma ruptura no decorrer da modernização e globalização  que resultaram em dois 

sistemas comunicacionais distintos, mas com forte influência um no outro por se 

relacionarem intensamente: a dos editores, autores e leitores que tinham acesso ao código 

escrito da língua que ―se convencionou a chamar elite‖  e o sistema de comunicação das 

camadas que não podiam fazer parte desse contexto por não dominarem a língua escrita 

reconhecida por outros modelos de estudo da comunicação de massa (BELTRÃO, 1980, p. 

2). Temos que salientar que a relação entre a comunicação da elite e a que Beltrão cunhou de 

folkcomunicação (comunicação dos grupos não organizados, subalternos) parte do 

pressuposto de luta por hegemonia entre classes. Por essa dimensão político-econômica, 

apesar da consciência cada vez maior da necessidade de integração entre os dois sistemas na 

contemporaneidade, elas ainda dialogam de forma dinâmica. 

Necessário também se faz analisar como as tradições do Siriri e Cururu se integram 

cada vez mais como fluxo de informação no contexto urbano da grande Cuiabá, como se dá 

essa hibridação cultural. 

Na introdução à edição de 2001 de "Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair 

da Modernidade", Canclini (2011) justifica que existem vários outros conceitos teóricos 

para explicar as transformações decorrentes de encontros culturais como o conceito de 

mestiçagem, mais relacionado a fusões raciais ou étnicas, e sincretismo, ligado a ―mistura‖ 
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de crenças (CANCLINI, 2011, p. XXVII). Acreditamos que uso do conceito hibridação é 

o mais adequado para analisar as transformações do Siriri e Cururu, apesar de nosso objeto 

de estudo carregar em si uma forte carga religiosa, principalmente quando se fala do ritual 

do Cururu em levantamento e descida de mastro em Festas de Santo. Na atualidade, a 

prática do Siriri e Cururu têm sido mais influenciadas pela cultura massiva e práticas do 

capitalismo globalizado na dimensão de mercado econômico do que em suas relações 

religiosas. Apesar do crescente movimento de sincretismo religioso conhecido com 

movimento ecumênico não se vê nessas tradições influência de outras práticas religiosas, 

não católicas, acontece de forma tímida com muitos retrocessos inclusive no ano em que 

comecei a minha pesquisa.   O autor enfatiza que ―A palavra hibridação aparece mais 

dúctil para nomear não só as combinações de elementos étnicos ou religiosos, mas 

também a de produtos das tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou pós-

modernos.‖ (CANCLINI, 2011, p. XXIX). 

Usaremos esse conceito pois acreditamos que essas tradições vêm se esforçando e 

conseguindo com muito êxito se atualizarem frente a demandas do mercado e do contexto 

de globalização e novas mídias. 

 

SOCIOLOGIA DO COTIDIANO 
 

De partida temos que salientar que, além do levantamento bibliográfico, a 

pesquisa em andamento demandaram duas ações concomitantes que foram executadas 

em conjunto: o mapeamento em si e um levantamento etnográfico de alguma festas e 

eventos. Houve alguma dificuldade em relação ao recorte do objeto por isso, decidimos  

visitar algumas Festas de Santo para decidir qual seria a mais adequada para a nossa 

dissertação. Além do mais, pesquisar a tradição local para mim que nasci e vivi na 

região, na cidade de Santo Antônio do Leverger, é um tanto desafiador, pois a 

familiaridade, tanto no âmbito cultural quando biológico-sanguíneo, com o objeto de 

estudo faz com que seja necessário um exercício de afastamento do objeto que torna em 

certos momentos um tanto perturbador. Cresci ouvindo cururu, levantamento de mastro, 

tento um pai que foi músico de baile e avô siririeiro dos folguedos tradicionais não me 

são de forma alguma alienígenas. 

Por outro lado nossa entrada no campo de pesquisa em si foi bastante facilitada 

por conta dessa familiaridade. 

Para não perdermos em etnografias redundantes e conseguirmos afastarmos o 

suficiente do objeto que se entrelaça com o pesquisador laçamos mãos da Sociologia do 
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Cotidiano, principalmente do método etnográfico desenvolvido por José Machado Pais 

(2002). Nas nossas andanças, assim como as minhas vivências como pesquisador-

observdor, procuramos registrar as experiências narradas pelas pessoas que vivem nas 

comunidades, visitadas, responsáveis pelos eventos produzidos, visitantes, turistas, 

públicos, devotos, etc.  Criando um panorama da vida cotidiana principalmente das 

comunidades que se organizam o ano inteiro para que a festa do padroeiro de seu lugar se 

torne cada vez mais proeminente. Cabe aqui refletir que segundo Pais, não se deve 

confundir a vida cotidiana como a simples ordinária e repetitiva banalidade do dia-a-dia 

excetuando os fatos extraordinários-não regulares (como um parto, uma festa, desastre, 

casamento, etc) já que eles se inscrevem no cotidiano da sociedade. Enfatizando que a 

festa em si, evento esporádico, se insere como o evento cotidiano tanto para mim (que foi 

tornando-se cada vez mais cotidiano durante a pesquisa) quanto para os moradores 

daquela localidade (PAIS, 2002, p. 84). É importante salientar que estamos usando essa 

perspectiva como um referência metodológico que nos permite, através de um exercício de 

exegese, encontrarmos indícios de nossas suposições ou pistas que nos levem a outras 

conjecturas. Mesmo porque o próprio PAIS coloca a Sociologia do Cotidiano como uma 

perspectiva metodológica (PAIS, 2002, p. 32) 

A nossa entrada no campo de pesquisa começou tradicionalmente aos moldes 

antropológicos: contatamos informantes, no caso os cururueiros da cidade de Santo Antônio 

do Leverger Senhor Ataíde e Senhor Jacinto e a partir daí começamos a seguir a circulação. 

Criamos uma rede de informantes que nos davam informações em geral incompleta, 

principalmente das festa de santo. Cartazes, faixas em pontos estratégicos da cidades como 

contornos, paradas de ônibus, etc. fazem parte das estratégias usadas para a comunicação 

nessas instâncias da comunicação dos subalternos. A mídia de massa como TV e rádios 

também foram usadas como fonte de informações principalmente da circulação de grupos 

mais organizados e articulados de Siriri.  A circulação na rede mundial de computadores de 

informações sobre Siriri e Cururu também fizeram parte da metodologia usada para 

acompanhar a circulação dessas manifestações culturais. Observamos que nesse caso que a 

troca de informações nesses meios estão tornando-se cada vez maior tanto nas redes sociais 

quanto nos blogs e sites de notícias. 
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DUAS FESTAS 
 

Tanto a comunidade do Poço, a cerca de 6 quilômetros da sede do município em 

Santo Antônio do Leverger, quando a de São Gonçalo Beira Rio, comunidade ribeirinha 

incorporada à zona urbana de Cuiabá na década de 60, tem suas origens no século 18. Com 

o processo de urbanização a comunidade do São Gonçalo se integrou à zona urbana da 

Capital e, além de receber os benefícios da urbanização, manteve as tradições de produção 

de cerâmica artesanal além da dança  do siriri como festas ao padroeiro da região. Na região 

do Poço seguindo a tendência dessa época, década de 60 e 70, várias famílias se mudaram 

para a sede do município ou para Cuiabá mas mantendo o vínculo religioso da comunidade 

devota de Nossa Senhora do Carmo. Desde essa diáspora, que aumentou muito na década 

de 80, a irmandade da comunidade reúne-se mensalmente para uma missa e para organizar 

as duas festas que acontecem anualmente na comunidade. 

Logo na chegada da festa em comemoração ao 20º aniversário do Grupo Flor 

Ribeirinha observamos na entrada Clube dos Sargentos da Polícia Militar, no bairro São 

Gonçalo Beira Rio uma grande escultura em forma de viola de cocho com luzes em neon 

esverdeado e uma multidão que circulava no recinto. Dentro do Clube seis esculturas 

menores (três de cada lado), também iluminadas, deixavam claro que toda a decoração fora 

feita por profissionais da área do design.  Ao lado contavam-se oito stands nos quais eram 

comercializadas comidas típicas, souvenires, bijuterias e toda sorte de objetos de desejo de 

turista. Do lado esquerdo foram montadas arquibancadas e um palanque no qual estavam 

políticos como o Governador e alguns assessores, vereadores e deputados. Do mesmo lado 

logo atrás na sede do Clube foi montado um museu com peças de cerâmicas e outras 

referências históricas da comunidade assim como fotos do grupo de dança aniversariante 

em vários lugares onde circularam. Tudo profissionalmente decorado. Atrás do enorme 

palco sonorizado por um empresa de grande porte acotovelavam alguns cururueiros, 

dançarinos mascarados e de Siriri em uma tenda adaptada para ser o camarim, ajeitando 

para a apresentação. Dois comediantes conhecidos na mídia local que têm personagens que 

emulam o dialeto cuiabano desfilavam vestidos a caráter tirando fotos com os visitantes. 

Os que não tinham se acomodado na arquibancada foram convocados por um 

locutor para o início da apresentação. A apresentação começou solene com a leitura de um 

texto bem elaborado exaltando a comunidade suas tradições e o que elas representavam 

para a cidade de Cuiabá. Esse texto foi lido pela possante voz de um bem conhecido 

apresentador de telejornal local da afiliada da rede Globo. Logo em seguida foi exibido um 
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vídeo institucional no qual mostrava a trajetória do grupo.  A partir de então começaram as 

apresentação dos grupos. Começou com apresentação de Cururu com a Associação 

Cururueiros de Cuiabá. Essa associação faz parte do grupo que é associado à Federação 

Mato-grossense das Associações e Grupos Cururu e Siriri. Curiosamente circularam dois 

microfones como se estes fossem mastros de Festa de Santo. Apesar do som ser bem 

profissional a captação dos instrumentos e vozes dos cururueiros não saíram bem audíveis, 

mas a performance dos mesmo encantaram as pessoas que se acotovelavam em frente ao 

tablado querendo tirar fotos e filmar o evento. Depois da apresentação dos vários grupos de 

dança apresentaram cada qual com exibindo figurino e performance mais aprimorada que 

outro. Ao final a homenageada apresentou um espetáculo de teatro musical muito bem 

elaborado o grupo de dança da anfitriã Flor Ribeirinha mostras a história desde d fundação 

e Cuiabá, passando pelo nascimento e tradição da comunidade até a atualidade com direito 

a troca de figurino como em Broadway acompanhada por flautas, violão além da viola de 

cocho, ganzá e mocho. 

A festa do senhor Ataíde, da comunidade do Poço, é uma festa à parte. Não é 

organizada pela irmandade, mesmo porque apesar de ser um membro da comunidade e ser 

ativo na mesma principalmente em relação a contato com cururueiros para as festas. O 

senhor Ataíde não tem descendência direta dos pioneiros, casou-se com uma pessoa que 

fazia parte da irmandade, trouxe consigo a devoção a outro Santo. A chamada Festa do Seu 

Ataíde é organizada por ele mesmo com ajuda de sua parentalha e cururueiros da região. O 

senhor Ataíde é devoto de São Benedito, que em geral tem festa comemorada na segunda 

semana de janeiro, mas no ano de 2013 a festa foi realizada no mês de setembro. Meus 

informantes haviam me advertido que eu deveria ir à festa do sernhor Ataíde já que é um 

festa de cururueiro. Como não tinha data definida para aquele ano quase perdi a festa. 

Estava acompanhando a etapa do festival de Cururu e Siriri de Santo Antônio do Leverger 

quando soube pelo senhor Jacinto anunciando no palco que depois de se apresentarem iriam 

para a festa do Seu Ataíde. Aguar dei o fim da apresentação de logo em seguida desci para a 

comunidade do Poço. Fiquei muito surpreso com a quantidade de carros que estavam 

estacionados em frente à sua casa. Logo avistei duas tendas nas quais muitas pessoas 

sentavam e assistiam o final da missa. Assim que a missa terminou percebi que havia uma 

barraca ao lado esquerdo da área onde estava o altar e depois seria palco de rodas de 

Cururu. Ali comercializavam-se bebidas que a gente poderia comprar através de fichas que 
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poderiam usar para consumir a noite toda. A brincadeira começou animada e foi até a 

madrugada. 

Apesar de aparecer de forma gritante, não me compete afirmar em tom maniqueísta, 

nem é esta minha intenção, que as festas que sofreram maior influência da técnicas 

comunicacionais de massa, modernas e urbanas são mais organizadas que as feitas nas em 

grotões com limitado uso de mídias tidas como convencionais. Mesmo porque seria injusto, 

pois na mesma comunidade do Poço nas duas festa promovidas pela irmandade acontecem 

em dois ou três dias e decorrem de um complexo sistema organizacional que permite sem 

exagerado altruísmo, em pleno sistema capitalista, cidade e graça para todas as pessoas e 

baile popular de graça com atrações caras no cenário de música popular de Cuiabá e região. 

Quero alinhavar aqui é que apesar da divulgação da sua festa estar apenas restrita a 

comunicação interpessoal, a festa do Senhor Ataíde consegue concentrar um considerável 

número de pessoas de vários lugares da região (Cuiabá, Várzea Grande e Leverger).  De 

certa forma as festas de santo desse tipo  ―[...]são uns dos poucos espaços onde a população 

pode continuar a reafirmar a sua solidariedade comunitária‖ (CANCLINI, 1983,p 116) 

Já na festa de aniversário do grupo de dança Flor Ribeirinha o processo de 

hibridação é um tanto latente. Martin Jésus Barbero considera que os processos de 

massificação da cultura devem ser pensados ― [...] não como substitutivos, mas como 

constitutivos da conflitividade estrutural social.‖ (BARBERO, 2009, p.71). Pensando nesta 

perspectiva deveríamos não é um teatro musical que está substituindo o Siriri e sim uma 

nova forma, conflitante talvez, de tradição que vem se afirmando em nosso contexto. Para 

Canclini (1983) no contexto atual as práticas culturais não atuam apenas com um ato 

espiritual de expressão e criação. Elas são, simultaneamente, econômicas e simbólicas 

(CANCILINI, 1983, p. 30). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As tradições do Cururu e Siriri, longe das previsões apocalípticas de sua extinção, 

florescem com muita força em nossa contemporaneidade. Porém as transformações 

decorrentes dessa inserção que permeia tanto o espaço urbano-moderno quanto agrário-

tradicional, causa certa tensão pela busca da identidade através da tradição pela apropriação 

dessa identidade pela sociedade globalizada capitalista. 

Há uma necessidade neste momento de esclarecer que este levantamento e reflexões 

que estamos agora pontuando tem apenas fins provisórios-didáticos e serve como ponto de 
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partida para as futuras reflexões, já que se observa que na prática, principalmente, em se 

falando do itinerário do Cururu e Siriri  em si, há  um encontro natural das duas formas de 

circulação e de fazer comunicacional: A formal (grupos organizados, mass media ) e de 

circulação informal (a circulação agenciada por líderes comunitários e festeiros-grupos não-

organizados-folkcomunicação) 

Observamos também grupos também e organizações independentes desses dois 

circuitos que atuam em vários âmbitos de relações na sociedade como inclusão social, 

marketing político ou institucional. 

É necessário porém ressaltar que as mudanças imprimidas pela quase certa supressão 

da transmissão via mestre-aprendiz comprometerá de certa maneira a formação de novos 

cururueiros, pelo menos é o que aparenta ser. Mas nem por isso devemos encarar esse 

cenário com temor de que as transformações impregnas no fazer do Cururu e Siriri está 

perdendo ou perder-se-á   brevemente o que lhe é essencial. Certamente as transformações 

decorrentes do processos de modernização e urbanização de Cuiabá são inevitáveis. Mas 

tanto traços no fazer arcaico, capturados na Festa do Seu, quanto ao processo acelerado de 

hibridação da Comunidade São Gonçalo Beira Rio, exemplifica muito bem o que é 

contemporâneo. Segundo Agamben  ―Arcaico significa: próximo da arké, isto é, da origem. 

Mas a origem não está situada apenas num passado cronológico: ela é contemporânea ao 

devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião continua a agir nos tecidos do 

organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto. (AGAMBEN, 2009, p. 69). O 

contemporâneo é um futuro que busca fundamentos em suas origens. 

 
 
REFERÊNCIAS 

AGAMBEN, Giorgio,  O que é o  contemporâneo? e outros ensaios [tradutor Vinícius  

Nicastro Honeskol]. — Chapecó, SC: Argos, 2009. 

BELTRÃO, Luiz. Folkcomunicação: A comunicação dos marginalizados. Rio de Janeiro: 

Cortez, 1980. 

BARBERO, Martin Jesús. Dos Meios às Mediações: Comunicação, Cultura e Hegemonia. 

Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2ª ed., 2001. 

CANCLINI, Néstor. As Culturas Populares no Capitalismo. Tradução: Cláudio Coelho. 

São Paulo: Editora Brasiliense. 1983. 

CANCLINI, Nestor García. Culturas Híbridas. São Paulo, EDUSP, 3ª ed. 

reimpressão. 2011. CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana [tradução Arlene 

Caetano]. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1983. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1121 

COSTA, M. A. e Tsukumo, I. T. L (Org.). 40 anos de regiões metropolitanas no Brasil. 

Brasília: Ipea, 2013. 

PAIS, J. M. Sociologia da vida quotidiana. Teorias, métodos e estudos de caso. Lisboa-

Portugal: Imprensa de Estudos Sociais – Instituto de Ciências Sociais, 2002. 

TAVARES e BRANCO. Festival Cururu Siriri de Cuiabá – A tradição como 

espetáculo. UFMT, 2010 
 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1122 

LITERATURA, MEMÓRIA E ARTE: NOVOS CONTEXTOS DA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

Sílvio Takeshi Tamura
348

 
 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar, de modo sistêmico, a produção da literatura 

indígena em língua portuguesa, ressaltando a importância destas obras em relação à 

diversidade cultural, derrubando barreiras e aproximando os saberes indígenas e não 

indígenas, visto que estes apresentam uma cultura milenar, guardada e repassada através da 

história oral, por meio da memória vivida, alvitrando as reminiscências, as tradições, a 

nostalgia e os costumes dos seus antepassados. A partir das relações com o homem branco, os 

indígenas passaram a ter contatos, convertimentos e trocas de hábitos e saberes entre si - um 

exemplo claro deste intercâmbio é a arte da escrita, possibilitando, por seguinte, expressar e 

registrar os fatos, as lendas e as erudições por meio da literatura. Este choque cultural entre 

brancos e indígenas resultou em proventos positivos, pois dessa forma, proporcionou-se uma 

intensa troca de conhecimentos, pautados através dos mecanismos alfabéticos, transportando a 

cultura indígena para as páginas literárias ocidentais, e vice-versa. Além disso, o fato de os 

indígenas estarem escrevendo a sua própria história, as suas tradições e os seus costumes por 

meio da literatura proporciona-se, assim, a difusão, a disseminação e a preservação de sua 

cultura de uma forma tecnologicamente globalizada, digitalizada e midiatizada.  

 

Palavras-chave: Cultura indígena. Literatura indígena. Diversidade cultural. 
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1 – INTRODUÇÃO 

  Observa-se que a cultura indígena, durante muitos anos, utilizou-se da memória oral 

para transmitir seus conhecimentos, seus costumes e suas crenças. É importante que haja uma 

forma sistêmica para que possam ser armazenados os fatos passados, pois a ―história é bem a 

ciência do passado.‖ (LE GOFF, 2003, p. 26). Através da memória é possìvel conservar os 

hábitos, práticas e comportamentos de um povo. A história de uma etnia, de um povo, de uma 

gente, é uma forma de preservar a memória de seus antepassados e deve ser feita de maneira 

metódica, pois a história é uma ciência e ―a melhor prova de que a história é uma ciência é o 

fato de precisar de técnicas, de métodos e de ser ensinada.‖ (LE GOFF, 2003, p. 105).  

  Nota-se também que a oralidade indígena é carregada de misticismo, de mitos, de 

lendas. Estes fenômenos mitológicos fazem parte do imaginário coletivo,
349

 dizem respeito a 

tudo o que, por ventura, não podem ser explicados cientificamente. Os mitos são 

representados, analogamente por entidades imaginárias, abstratas, mas continuando a fazer 

parte da cultura de cada etnia.  

  Sob este ponto de vista, a partir do momento em que estes nativos começam a utilizar 

a escrita para registrar os fatos, os mitos e outras representações de sua cultura, fazem com 

que estes acontecimentos fiquem registrados graficamente, podendo ser gravados para que 

outras gerações possam ter acesso às práticas que desempenhavam.  

O aparecimento da escrita está ligado a uma profunda transformação da 

memória coletiva. Desde o ―Paleolìtico Médio‖, aparecem figuras nas quais 

se propôs ver ―mitogramas‖, paralelos à ―mitologia‖, que se desenvolve na 

ordem global. A escrita permite à memória coletiva um duplo progresso, o 

desenvolvimento de duas formas de memória. A primeira é a comemoração, 

a celebração através de um monumento comemorativo de um acontecimento 

memorável. A memória assume, então, a forma de inscrição e suscitou na 

época moderna uma ciência auxiliar da história, a epigrafia. (LE GOFF, 

2003, p. 427) 

 

  Anteriormente, o uso da escrita delimitava-se aos detentores do poder, à igreja, ao 

clero, aos reis, aos imperadores, aos grandes proprietários de terras, à elite, à aristocracia, etc. 

Dessa maneira, a escrita consagrou-se uma forma de controle, de poder, pois somente aqueles 

que detinham o poder e o comando econômico detinham a arte da escrita.  

  A partir do momento em que os povos indígenas aderiram à prática escrita, iniciaram 

também a publicação de sua cultura em forma de literatura. Em consequência da utilização da 
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palavra escrita, os indígenas chancelaram um elo com a sociedade ocidental, vertendo suas 

histórias em forma de contos para que todos possam ter acesso às suas tradições.  

  Destarte, os mitos começaram a ser registrados, eternizando suas fábulas, e o melhor 

disso tudo é que estes contos passam a fazer parte da literatura tanto dos brancos quanto dos 

indígenas, fundindo uma amálgama cultural entres os diferentes povos. Com o domínio do 

alfabeto, os indígenas começam a ler a literatura ocidental e os brancos passam a poder ler a 

literatura dos nativos.  

  Antes, o índio era um objeto passivo de descrição, uma inspiração para as narrativas 

naturalistas, um tema enfatizado nos romances nacionais. Observa-se, por exemplo, o caso de 

Iracema, de José de Alencar. Iracema era a personagem principal de um romance de um 

escritor indianista que pertencia a uma etnia Tabajara e que se apaixonara por Martim, um 

colonizador português, que juntos, vivem uma bela história de amor.
350

 Também de autoria de 

José de Alencar, o romance O Guarani tem seu enredo passado no período colonial, onde o 

índio Peri, um indígena da etnia Guarani, se apaixona por Ceci, uma moça filha de um nobre 

colonizador português.
351

 

  Percebe-se que antes a imagem do indígena era uma figura de um tema de um 

romance, de uma inspiração para o enredo de uma história ocidentalizada. A partir do 

momento em que o indígena começou a se utilizar do alfabeto ocidental, o mesmo passou a 

ser o ativo da história, ou seja, o escritor de sua própria vida, o narrador de suas próprias 

lendas, de seus próprios mitos.  

  Observa-se que quando o homem branco narrava a história indígena, o mesmo criava a 

sua versão, muitas vezes não sendo a mesma concordada pelos nativos. Exemplo disso, cita-se 

o caso dos bandeirantes, exaltados como heróis e desbravadores, não condizendo com o que 

os indígenas atestam sobre a imagem destes, acusando-os de serem totalmente o contrário, 

sanguinários e assassinos de índios, conforme constata-se na declaração do indígena Olívio 

Jerupe: 

É um absurdo. Você passa em Santo Amaro e vê o [bandeirante] Borba Gato. 

Depois tem o [bandeirante] Anhanguera. A história mostra que eles eram 

grandes heróis porque matavam índios. (Olívio Jerupe, escritor)
352
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  Além disso, ressalta-se que todas as comunidades indígenas não falam o mesmo 

dialeto, a mesma língua. Existem diversas línguas para diferentes comunidades. Com a 

utilização da escrita e do alfabeto da língua portuguesa, muitas etnias podem perpetuar suas 

tradições, unificando todas elas em um só idioma, funcionando como um denominador 

comum entre todos, eternizando seus costumes. 

Apenas 35 mil pessoas falam a língua shuar no mundo todo e a indígena 

Clara Sharupi é uma delas. Clara mora em Quito e utiliza a literatura para 

manter a sua cultura viva.  

O idioma shuar está na lista das mais de 2.500 línguas com risco de 

desaparecer, segundo a ONU. Por isso, uma geração de escritores indígenas 

está empenhada em fazer transição da linguagem oral à escrita, manter a 

especial visão do mundo que têm a sua tribo e demonstrar que as línguas que 

dominaram a América antes da conquista europeia podem fazer parte da 

literatura da região.
353

  

 

  A partir do momento em que os indígenas começam a utilizar a escrita para contar suas 

histórias, suas lendas, suas fábulas, passam a ser os sujeitos ativos da literatura, outorgando-

lhes vez e voz, pois dessa forma, os representantes das diferentes etnias poderão narrar seus 

mitos à luz de seus narradores. Destarte, com o domínio do alfabeto, estes povos deixam de 

ser apenas objetos de inspiração dos escritores brancos.  

  A tradição oral verte-se à memória escrita, assim como já é na sociedade ocidental. 

Atualmente, Daniel Munduruku
354

 é uma das maiores referências no que se diz respeito aos 

escritores indígenas na contemporaneidade. Munduruku tem diversos livros publicados, entre 

eles: Coisas de Onça, As Peripécias do Jabuti, Coisas de índio Infantil, Coisas de índio, 

História que eu ouvi e gosto de contar, Histórias que eu li e gosto de contar, Histórias que eu 

vivi e gosto de contar, O sinal do Pajé, Sabedoria das águas, Contos indígenas brasileiros, 

Como surgiu Mitos Indígenas brasileiros, Parece que foi ontem, Karú Tarú - O pequeno pajé, 

Mundurukando, Crônicas de São Paulo - um olhar indígena, O Banquete dos Deuses. 
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  Dessa forma, com os indígenas escrevendo sua história, é possível que possam 

registrar sua própria memória, suas passagens, seus ritos, passam a ser historiadores da sua 

própria cultura, transmitindo os saberes para outros povos, inclusive e principalmente, aos 

brancos, caucasianos, ocidentais. Jacques Le Goff (2003) apresenta uma interessante 

apreciação sobre a avaliação da ideia de historiador: 

A palavra história (em todas as línguas românicas e em inglês) vem do grego 

antigo historie, em dialeto jônico (KEUCK, 1934). Esta forma deriva da raiz 

indo-europeia wid-, weid-, ―ver‖. Daì o sânscrito vettas, ―testemunhas‖, e o 

grego histor, testemunha no sentido de ―aquele que vê‖. Esta concepção da 

visão como fonte essencial de conhecimento leva-nos à ideia de que histor, 

aquele que vê, é também ―aquele que sabe‖; historien, em grego antigo, é 

―procurar saber‖, ―informar-se‖. Historie significa, pois ―procurar‖. (LE 

GOFF, 2003, p. 18) 

 

  Destarte, levando em consideração que a ―história é a ciência do passado‖ (LE GOFF, 

2003, p. 26), com a posse da grafia, os indígenas passam a ser, também, os historiadores de 

seu passado, entretanto, agora, de um modo sui generis, a partir da arte da escrita. A partir da 

literatura, os indígenas poderão esclarecer muitos pontos que ainda encontram-se obscuros na 

contemporaneidade. Muitas práticas são cercadas de dúvidas, inclusive, por preconceitos e até 

medo devido à falta de informação e de comunicação entre índios e brancos.  

  O indígena Olívio Jekupé também é outra grande referência na literatura nativa do 

País. Este escritor afirma que é perceptível o preconceito e a falta de conhecimento que existe 

em relação aos indígenas atualmente.  

―Os ìndios comem seres humanos?‖ A primeira vez que Olìvio Jekupé 

escutou essa pergunta, ele ficou assustado. Percebeu que o preconceito e a 

falta de conhecimento das crianças sobre como os índios vivem ainda era 

muito grande. Morador da aldeia guarani Krukutu (SP), O escritor Olívio 

Jekupé já tem 13 títulos infantis publicados. Em sua comunidade, atua como 

educador e monitor de escolas visitantes. ―A criança tem medo dos ìndios, e 

a literatura tem o poder de quebrar esse preconceito. Hoje nós somos poucos 

no Brasil. Somos apenas 500 mil. Pelos livros, ela vai entender mais da 

nossa cultura‖, diz Olìvio.
355

 

 

  A literatura é mais um exemplo de interação entre brancos e indígenas. De acordo com 

Daniel Munduruku a literatura escrita é ―outra forma de expressão‖
356

 analogamente às outras 
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adaptações como ―vestir roupas, comer macarrão e beber Coca-Cola.‖
357

 O preconceito do 

homem branco em relação à cultura indígena ainda é muito exacerbado, pois através diversos 

ângulos e pontos de vista, as críticas são muito despontadas. 

Para ele, a incorporação dos saberes e das tecnologias dos brancos é uma 

maneira de defender a cultura dos povos tradicionais. "Quando não tinha 

nada disso, eles falavam que o índio é atrasado. Quando a gente começa a 

pegar tudo isso, eles falam que o índio é aculturado, que está perdendo a 

cultura. Não, não está perdendo. Essas coisas que a gente usa hoje são uma 

forma de defesa", disse na entrevista, que foi marcada pelo Facebook.
358

 

 

   Por isso, reforça-se a necessidade de o indígena apoiar-se na literatura para defender 

seus pontos de vista, seus interesses, sua cultura e seus direitos. Daniel Munduruku afirma que 

―temos que acabar com o romantismo, com a mentalidade do bom selvagem‖, referindo-se às 

literaturas que ficaram famosas na sociedade ocidental, narradas pelos escritores brancos.  

Por sua vez, o escritor Daniel Munduruku lamentou que nenhuma 

universidade do país tenha ainda uma cátedra de cultura indígena, mas 

ressaltou que nos últimos anos vários pesquisadores começaram a dedicar 

seus mestrados e doutorados à literatura destes povos, o que "cria uma nova 

perspectiva de formação de professores". "Ainda há uma mentalidade 

retrógada, que o índio só existe como elemento de folclore. Têm que 

perceber que os índios estão aí ganhando prêmios literários e de cinema. Isso 

é a realidade, temos que acabar com o romantismo, com a mentalidade do 

bom selvagem‖.
359

 

 

   Portanto, na contemporaneidade, a literatura indígena nativa tem muito a dizer em 

relação aos seus costumes e práticas. O mecanismo escrito funciona, assim, como um veículo 

de comunicação direta entre os nativos e ocidentais. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  Este estudo apoia-se em referenciais de diferentes origens e perfis. Jacques Le Goff 

(2003) será o fio condutor no sentido de nortear as noções sobre memória, exemplificando e 

discutindo as diversas maneiras de se explicitar as reminiscências e as tradições de cada etnia. 

Assim como a oralidade é considerada como um arquétipo da memória, a função escrita 
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também é avistada como uma espécie de condição ou categorização de preservação da história 

e da cultura. 

  As obras, entrevistas e outros arquivos disponíveis dos escritores Daniel Munduruku e 

Olívio Jerupe servirão de referencial de fonte primária, pois são considerados, atualmente, 

como os grandes nomes da literatura indígena nativa no País. Estes escritores nativos 

apresentam-se como porta-vozes de suas culturas, atuando como uma nova maneira de 

pesquisar as lendas, os mitos e as histórias narradas advindas das origens de diversos povos.  

  As narrativas destes escritores indígenas transportarão a orientação de como as 

culturas indígenas realmente são, e como os brancos veem estas culturas, pois há um conjunto 

de crenças, paradigmas que propagam a imagem estereotipada dos povos nativos de forma 

errônea, distorcida. 

―A palavra ìndio está ligada a todos os estereótipos possìveis‖, responde o 

escritor Daniel Munduruku quando lhe perguntam por que ele prefere não se 

auto-intitular ―ìndio‖ mesmo tendo em seu sobrenome a marca inconfundìvel 

da etnia. Para ele, a etnia ultrapassa em importância e em todos os sentidos a 

simples denominação ―ìndio‖. Por isso é que o diálogo reproduzido acima, 

que ele fez questão de dividir com a plateia da mesa ―O rio que corre na 

minha aldeia‖, no VII Festival da Mantiqueira, é constante em sua vida e tem 

sempre o mesmo desfecho: ―Sou Munduruku‖. ―A ideia de que ìndio é 

preguiçoso, por exemplo, é uma das mais difundidas, mas na verdade o 

conceito de preguiça é capitalista porque vai na contramão da produção e do 

acúmulo. Índio não acumula, vive o agora. Para o índio guardar agora é ter 

depois‖, explica Daniel com a tranquilidade que lhe é caracterìstica.
360 

 

  Assim, os indígenas poderão ter vez e voz, registradas nas páginas de muitos livros 

que apresentam como intento, a representação da cultura indígena, podendo ser contada 

através de seus representantes.  

 

3 - METODOLOGIA   

  Esta pesquisa apoia-se em referências bibliográficas, baseadas em livros, entrevistas e 

outras escritas que estes escritores nativos estão produzindo, podendo ser encontradas em 

bibliotecas, sites de internet, sítios de órgãos oficiais do governo e também de algumas ONGs 

do País. Além das referências escritas, diversos vídeos também podem ser encontrados 

relatando e discutindo a questão da atuação dos nativos na literatura. Muitos indivíduos estão 
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engajados no sentido de incentivar a leitura dos escritores nativos, pois dessa forma, a 

verdadeira história dos indígenas poderá ser ouvida, distanciando daquele romantismo anterior 

que os escritores brancos disseminavam nos séculos anteriores.  

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Observa-se que através da literatura os indígenas estão tendo a oportunidade de poder 

mostrar ao mundo suas lendas, mitos e principalmente, a sua história. A versão contada pelos 

brancos é uma maneira distorcida de se narrar os fatos, deixando o indígena como um simples 

objeto da história ou personagem fictício de um romance nacional. 

   Os escritores indígenas estão escrevendo muito, e dessa forma, estão colaborando com 

o registro de sua cultura através da literatura. Eles estão reivindicando seus espaços enquanto 

escritores, almejando seu prestígio dentre os títulos lançados na sociedade. 

Vários escritores indígenas e acadêmicos pediram nesta terça-feira mais 

atenção para a cultura e a literatura dos povos nativos no sistema educacional 

do Brasil. Os autores denunciaram, durante um debate na Bienal do Livro do 

Rio de Janeiro, que uma lei de 2008 que tornou obrigatório o ensino da 

história e cultura indígenas em colégios públicos e privados de todo o país 

foi praticamente esquecida. A escritora e doutora em letras Graça Graúna 

afirmou que "mesmo com essa lei" encontra "impedimentos" para dar espaço 

à literatura indígena nas universidades. "Falta tempo para mostrar que 

existimos", disse a autora, da etnia potiguar, que expressou "certa decepção" 

com os programas de formação de professores, que, segundo ela, se baseiam 

na repetição de conceitos "que não têm nada a ver com a realidade" dos 

povos indígenas. Autores reivindicam espaço para a literatura indígena nas 

escolas.
361

 

 

  É muito importante que cada comunidade, etnia ou sociedade preserve sua memória, 

sua cultura, pois as lendas são parte da memória de cada povo, visto que ―parte disso se dá por 

conta da construção dos mitos que carregamos conosco; eles nos ajudam a compreender a 

nossa humanidade e a de outras pessoas.‖362 (JEKUPÉ, op cit). 

  A partir do momento em que o próprio indígena passa a contar seus mitos, seus 

costumes, despem-se todas as dúvidas referentes aos prováveis erros de narração das culturas 

envolvidas. Diversas vezes, em uma história que se trata da tradição de certa etnia, poderá 

conter alguns erros ou inconsistências, se acaso for escrita por um homem branco. Doravante, 
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escrita pelo próprio representante indígena, os simbolismos e representações ganham novos 

respaldos, pois são apresentados pelos próprios escritores originários da terra. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A literatura é uma forma de reunir inúmeros campos de pesquisas em uma só 

linguagem. Ela também permite que sejam feitos vários diálogos entre diversas áreas de 

pesquisas, integrando antropólogos, historiadores, sociólogos, educadores, etc, todos em uma 

mesma circunferência de estudo, formando um elo de interdisciplinaridade.   A literatura 

também guarda relações com o tempo, raciocinando seus fatos a partir da estação temporal em 

que se situa. A partir da literatura é possível identificar qual localidade geográfica está sendo 

debatida, em qual estação do tempo e a partir do discurso de quais interlocutores.  

   Em relação à literatura indígena, a situação também é semelhante. A partir do 

momento em que o próprio indígena inicia a escrita sobre sua cultura, destitui-se o homem 

branco do cargo de detentor da descrição dos fatos. A literatura é uma ferramenta 

democrática, pois as palavras não apresentam por si próprias, preconceito nenhum.  

  As palavras são arenas de poder, são palcos de reflexões de desavenças. Cabe apenas 

verificar de quem são as caligrafias ou redatores das intenções de quem escreve. A literatura 

também apresenta seus personagens, seus objetos de narrações. Toda obra é escrita sob o 

ponto de vista de quem está sob o comando da caneta, da máquina de escrever ou 

contemporaneamente, do computador. 

  Historicamente, com o domínio da literatura pelos nativos, a cultura indígena inicia 

outra trajetória de vida, quebrando aquele romantismo que os brancos ocidentais propagavam 

até pouco tempo atrás. Os rituais, as lendas e a mitologia indígena começam a tomar como 

narradores os seus próprios representantes.   

  Dessa forma, a literatura abraça um novo capítulo da história: a faculdade do indígena 

ter posse de sua própria escrita, escrevendo sua própria ilustração, sua própria biografia.  
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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo analisar as transformações ocorridas em Cáceres/MT, no 

período conhecido como Belle Époque, que fora marcado por inovações materiais e 

tecnológicas que se disseminou nos países europeus entre o final do século XIX e início do 

XX. Também foi demarcado por transformações socioculturais que traçaram novas condutas 

nos modos de pensar e viver a vida cotidiana. No Brasil, essas influências se fizeram sentir 

com mais intensidade no Rio de Janeiro e São Paulo, no início do século XX, transformando 

tanto a estrutura material, marcada pelas reformas urbanísticas, assim como na modificação 

dos hábitos e costumes dos moradores dessas cidades. Nessa perspectiva, este trabalho destaca 

algumas maneiras com as quais a elite da cidade de Cáceres passou a copiar o cotidiano de 

vida, os comportamentos, as normas de etiqueta, da elite francesa, recriando novos espaços e 

práticas de sociabilidades. Exploraremos, de que maneira as camadas sociais mais abastadas 

de Cáceres tenderam a recriar na cidade, um ambiente intimamente voltado ao cotidiano da 

elite parisiense; assim, viver de acordo com o que se vivia na Europa, especialmente em 

Paris/França, se tornou ìcone de ‗moderno‘. Através da análise de literaturas, constatamos a 

presença do Colégio Imaculada Conceição na cidade, que desde sua fundação em 1907 pelas 

Irmãs Azuis, marca a presença religiosa na educação da cidade; percebemos um duplo papel 

da instituição escolar, que ao mesmo tempo em que estava voltada para uma educação 

moralista marcada profundamente pelos valores cristãos, a mesma, através de um conjunto de 

normas e um quadro de disciplinas voltado para a instituição da ―moral‖ e da ―polidez‖ do 

corpo discente, atuava como um mecanismo propulsor dos valores franceses de civilização.  

 

Palavras-chave: Belle Époque. Cáceres. Educação. Civilização 
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1. INTRODUÇÃO 

Nossa pesquisa tem como objetivo apresentar um fragmento da história do Brasil do 

início do século XX, no qual se configura uma série de mudanças no plano político, social e 

cultural. Pretendemos analisar, como se deu o processo de recriação dos espaços de 

sociabilidades, das normas de etiqueta, e a apropriação de um conjunto de condutas e 

comportamentos socioculturais em Cáceres
364

desde período (1907- 1940). Daremos ênfase ao 

Colégio Imaculada Conceição, que nesse período através de um conjunto de cuidados 

normatizadores atuava como propulsor da moral cristã e dos princìpios de ―civilização‖ 

advindos da elite francesa. 

Recorrer ao estudo da cultura escolar como objeto de análise, nos possibilita entender 

aspectos que caracterizam a escola enquanto uma organização, tanto por sua estrutura física, 

quanto nos permite compreender condutas e significados próprios de instituições de ensino. 

Nessa perspectiva, a análise do Colégio Imaculada Conceição como nosso objeto, nos permite 

compreendê-lo enquanto uma instituição de ensino que se consagrou na cidade de Cáceres nas 

primeiras décadas do século XX, implantando uma educação moralista, calcada nos princípios 

cristãos, tornando-se um mecanismo de disciplinar e enquadrar filhos da camada elitizada a 

um modelo de sociedade estabelecido pelos padrões da ética cristã do mundo europeu.  

Analisar o colégio nessa perspectiva nos permite além de entendê-lo de maneira mais 

profunda, percebendo as dinâmicas estabelecidas no cotidiano escolar, nos torna possível 

ainda, contribuir para a construção da história das instituições escolares da cidade de Cáceres. 

 

2. REVISÃO TEÓRICA 

Ao trabalharmos o papel da instituição escolar, faz-nos necessário remetermos ao 

filósofo francês Michel Foucault (2004), quando este analisa de diferente ângulo o surgimento 

de instituições disciplinares, entre elas a escola, ainda no século XVIII.  Para Foucault o 

ambiente escolar se assemelha ao ambiente de uma prisão em sua disposição física, seus 

mecanismos de disciplinarização, sua organização hierárquica, sua vigilância constante, o 

autor, compara a estrutura escolar ao sistema penitenciário, em que as prisões disciplinares 

                                                           
 
 
 
364

 São Luiz de Cáceres devido ao Decreto-Lei estadual número 208 de 26/10/ 1938 teve seu nome alterado, 

passando a denominar-se somente Cáceres. Considerando a temporalidade do trabalho, que abrange o período 

de 1907-1940, por vezes nos referiremos à cidade como São Luiz de Cáceres, outras vezes, utilizaremos somente 

o nome atual. 
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tinham por objetivo a readaptação e integração de ―corpos dóceis‖ à sociedade e as normas 

estabelecidas por esta.  

Assim, compreender as medidas de ensino adotadas pelo Colégio Imaculada 

Conceição, nos traz a possibilidade de percebermos nas práticas pedagógicas e no cotidiano 

escolar o disciplinarização exercido sobre o corpo discente a partir das normas que eram 

estabelecidas pela escola. Trabalhar o cotidiano escolar do colégio, não significa conduzir 

nosso objeto de reflexão à rotinização dos acontecimentos, nesse sentido, Tedesco (apud 

Melo, 2005, p. 07) nos alerta que  

[...] o cotidiano se caracteriza pelo repetitivo em relação ao factual, pela 

continuidade e permanência, até porque o cotidiano estrutura um modus 

vivendi que esconde o movimento temporal. Com isso não significa dizer 

que o cotidiano não seja um lugar de criação, inovação, do espontâneo, do 

jogo, do imaginário, da festa e da resistência. 

Nessa perspectiva, é necessário perceber o cotidiano escolar como um espaço de 

construção de saberes entre aqueles que compõem o espaço escolar.  Ferreira (2002, p. 70) ao 

refletir sobre o cotidiano enquanto ponto de análise, assinala que mesmo este sendo pouco 

explorado como recurso metodológico sobre o estudo do contexto escolar, oferece uma grande 

quantidade de elementos que até então, não receberam devido reconhecimento, assim, a 

análise do cotidiano ―[...] pode conter elementos fundamentais para se compreender melhor a 

dinâmica das unidades escolares‖.  

O espaço escolar, se apresenta enquanto lugares de experiências, pois segundo 

Ribeiro (2004) o espaço não é neutro, mas é carregado de marcas e signos de quem o produz e 

convive nele, carregando tanto significações afetivas como culturais.  A mesma autora, a 

partir de Piaget, assinala que os espaços de vivências (casa, escola, bairro), representam uma 

experiência significativa no processo de aprendizagem e formação das estruturas cognitivas; 

quanto ao espaço escolar, este é percebido como um ―constructo gestado por múltiplos 

interesses manifestos e ocultos‖ (RIBEIRO, 2004, p. 104), podendo afetar tanto 

positivamente, quanto negativamente a vida dos sujeitos que ali convivem.  

Pensar o espaço escolar do Colégio Imaculada Conceição, nessa perspectiva é vê-lo 

como um cenário de relações e interesses individuais que se intercruzam, e a partir das 

relações estabelecidas entre corpo docente e discente no contexto escolar, as alunas são 

‗conduzidas‘ a aceitarem as imposições que lhes são dadas, em nome de uma moral cristã e 

burguesa. 
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3. METODOLOGIA 

A construção desse trabalho baseia- se em uma revisão de literatura, partir de autores 

que trabalham com as temáticas aqui elencadas. Em um primeiro momento, discorremos sobre 

a Belle Époque que se disseminou na França, mais especificamente em Paris, apontando 

então, as transformações advindas a partir desse movimento. 

Posteriormente expomos como essas transformações que não ficaram restritas apenas 

a transformações no espaço físico das cidades, mas que repercutiu também, no modo de viver 

a vida cotidiana refletiu nos principais centros urbanos do Brasil entre o final do século XIX e 

início do XX. Dadas essas considerações, apontamos como essas mudanças foram sentidas em 

São Luiz de Cáceres, no início do século XX, enfatizando o papel de uma pequena elite em 

ascensão que procurava livra-se dos estereótipos de retrógrados e bárbaros imputados aos 

moradores dos ―sertões‖ brasileiros.  

E por fim, apresentamos o papel do Colégio Imaculada Conceição, que surge no 

cenário da cidade de Cáceres, na primeira década do século XX, e a partir daí, se consolida 

como uma instituição escolar que marca a presença religiosa na educação de Cáceres, tendo 

um importante papel de difundir entre a elite cacerense os padrões entendidos como 

―civilizados‖. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. A influência da Belle Époque nas transformações urbanísticas e socioculturais dos centros 

urbanos brasileiros 

 

A Belle Époque, como ficou conhecida no Brasil, foi, na visão de Follis (2004) um 

período caracterizado pelo entusiasmo, advindo do triunfo do capitalismo e da Revolução 

Industrial, sobretudo na Europa, entre as últimas décadas do século XIX e primeiras do XX. 

Esse tempo foi demarcado por importantes conquistas materiais e avanço tecnológico, como, 

por exemplo, a energia elétrica, o telégrafo sem fio, a bicicleta, o telefone, entre outras 

invenções, tendo como fundamento político-filosófico a crença de que o progresso material e 

tecnológico daria fim aos problemas da humanidade. 

Ainda é dessa época o surgimento de novas manifestações artísticas e culturais como 

o cinema e os cafés-concertos; com a mesma intensidade, aparecem também as galerias de 

arte, as operetas, os teatros e as livrarias formando uma elite intelectual e artística que 

redigiam comportamentos socioculturais. Paris, a capital francesa, produziu todos esses 

aspectos, incorporando e irradiando a simbologia de cidade-luz para vários lugares do 

ocidente como um estilo a ser admirado e copiado. 
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No Brasil, a influência dessa crença que passou a (re)modelar comportamentos 

sociais e culturais, aportou-se nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro no início do XX, 

sendo estes, os dois principais centros urbanos do país até então. As influências advindas da 

Europa, em especial de Paris/França, repercutiram em toda estrutura sociocultural urbana se 

manifestando nas indumentárias, na arquitetura, na música, na literatura, no teatro, etc. Essas 

transformações e concepções advindas da Belle Époque francesa, passaram a ser concebidas 

como protótipo de ‗civilização‘ e ‗modernização‘.  

Essas condutas ressoavam como entusiasmos individuais e coletivos, desejos de ser e 

de estar (moderno/atual), estabelecendo transformações culturais que traçaram novas 

concepções nos modos de pensar e viver a vida cotidiana, instituindo normas de etiqueta, 

modernização das cidades por meio de investimentos em urbanização, entre outras 

circunstâncias demilitando novos espaços de sociabilidades.  

Aqui no Brasil, a influência da vida cotidiana europeia se configurou como modelo, a 

civilização a moda europeia deveria vencer a ―barbárie‖ de regiões interioranas localizadas 

nos sertões brasileiros. De acordo com Alencastro (1997), essa prática de europeização do 

Brasil se dá desde o Império, a partir da forte influência exercida pelo Segundo Império 

Francês (1852-70), que inaugurou um tempo ―moderno‖. 

 Esse modelo se fez ressoar entre as elites brasileiras, que além de copiar os estilos 

das indumentárias francesas, passaram a recriar o modo de vida da elite rural francesa que 

surgia como o novo protótipo de civilidade, o que fazia um contraponto com a vida social nos 

trópicos por comportar uma sociedade ainda escravista. Com o fim do tráfico de escravos 

(1850) parte dos negócios comerciais brasileiros, se voltaram para a aquisição de mercadorias 

importadas dos centros da Europa, tais como perfumes, tecidos, joias, acessórios femininos e 

masculinos, entre outros objetos de consumo. 

 

4. 2- Ressonâncias da Belle Époque em Cáceres 

As compreensões e apropriações dos estilos de ser e estar europeus navegavam pelas 

águas do rio Paraguai, até a cidade de Cáceres, situada no ‗interior‘ do Brasil, em uma região 

de fronteira, no entanto, os grupos sociais mais abastados da cidade eram habituados às 

viagens ao sudeste brasileiro e à Europa o que era possível, a partir da reabertura da 

navegação fluvial pelo rio Paraguai ao final da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), 

propiciando a interligação de Cáceres com outras cidades. 
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Pinho (2011, p. 68), relata que no então porto da cidade atracavam vapores, lanchas e 

paquetes, que regressavam com mercadorias oriundas da Europa, tais como tecidos, pianos, 

etc., que logo iam sendo incorporadas ao figurino local, sobretudo das pessoas mais abastadas, 

mas não apenas destas.  

São Luiz de Cáceres recebia influência direta dos comportamentos europeus, pois 

pessoas de camadas sociais mais abastadas mantinham uma rotina de viagens à então capital 

federal, Rio de Janeiro, então irradiada pela ressonância da Belle Époque.  

Em Cáceres no início do século XX, os conteúdos referentes às práticas sociais, 

publicados em jornais, diz respeito à novidades, que eram aceitas e julgadas como ―chiques‖, 

ou seja, aquilo que era praticado em outras localidades brasileiras, irradiadas pela Belle 

Époque, se manifestava como ecos de uma cultura urbana em formação, já que o Brasil era 

um país essencialmente agrário. Frequentar tais espaços, atuava no sentido de distinção social, 

entre a elite que podia compartilhar as inovações da civilidade e do progresso e aqueles que 

permaneciam alheios, indiferentes.  

Arruda (2002), afirma que uma das práticas sociais que se traduzia como símbolo 

decorrente do processo de urbanização na cidade nesse período, eram as peças de teatro. Essas 

transformações alteraram os modos de vida e as práticas cotidianas dos moradores da cidade. 

Nesse período, vários espaços de sociabilidades se constituíam enquanto dinâmica urbana da 

cidade, no decorrer da primeira metade do século passado, entre outras práticas sociais, havia 

o hábito de famílias abastadas promoverem reuniões familiares, por vezes na casa de uma 

família, ora na casa de outra, para ouvirem/consumirem acordes de músicas clássicas 

(europeias), embalada pelo som de um piano, tocado por ―moças da casa‖. 

A Belle Époque gerou um tempo de otimismo no progresso material, na paz 

duradoura, no desenvolvimento das artes e da produção intelectual, fazendo com que as 

populações elaborassem otimismo e crença de bem estar em um futuro próximo. É mediante 

apropriações dos movimentos sociais e culturais da Belle Époque, bem como as formas de 

representá-la que as elites comercial e rural de São Luiz de Cáceres, a partir de si mesmas, 

procuravam elaborar um cotidiano para a cidade alinhado com a ideia de progresso, oriunda 

da Europa. 

 

4.3- O Colégio Imaculada Conceição 

Em 1836 a Madre Emilie de Villeneuve, fundou ao Sul da França a Congregação das 

Irmãs da Imaculada Conceição ou Irmãs Azuis, como também são conhecidas; sobre a Irmã 

Emilie infundiu o espírito missionário e amor pelas almas pobres. Aos poucos, a Congregação 
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espalhou-se por muitos países, até que em 1904 a convite do arcebispo de Cuiabá, aportam-se 

nessa mesma cidade, seis irmãs atendendo a chama missionária.  

Ainda no início do século XX, as Irmãs Azuis são chamadas a irem mais longe, a 

avançar por caminhos novos e desconhecidos, atendendo ao pedido dos Padres Franciscanos 

da Terceira Ordem Regular de São Francisco (TOR), juntamente com a vontade de continuar 

a missão de Emilie sua fundadora, quatro irmãs lançam-se pelo rio Paraguai com destino à 

São Luiz de Cáceres, e em 01 de janeiro de 1907, chegam a cidade. Em fevereiro do mesmo 

ano, fundam o Colégio Imaculada Conceição, uma instituição, que marca a presença religiosa 

na educação da cidade, a partir desse momento, em meio às dificuldades, as Irmãs Azuis 

iniciam o árduo processo de alfabetização de crianças do sexo feminino, sobretudo da elite 

cacerense. 

O estudo do objeto proposto nos possibilita trazer ao conhecimento uma parte da 

história da educação em Cáceres, sobretudo, do Colégio Imaculada Conceição, que instituiu, 

desde a sua fundação uma educação de caráter religioso, moralista e disciplinador, atuando 

não somente como um recurso de alfabetização de crianças, cujo corpo discente até 1989, era 

composto apenas por meninas. 

 O Colégio Imaculada Conceição, era e (ainda é) uma instituição de ensino privado, 

destinado à educação de filhos de pessoas que compunham (e ainda compõem) a camada 

elitizada de Cáceres durante a primeira metade do século XX; o que nos implica nesse objeto, 

é percebermos o CIC, em seu caráter disciplinador e formador de condutas para além da sala 

de aula, em outras palavras, ser um mecanismo de (re)criar as normas de civilidades 

estabelecidas pelos padrões do Velho Mundo, calcado na moral burguesa e cristã.  

Pensar o processo de ‗formatação‘ das crianças, nos remete ao longìnquo século 

XVI, com Erasmo de Rotermam, quando este escreveu a obra ―A civilidade Pueril‖ tomada 

como um manual de boas maneiras, o documento refere-se a posturas individuais que 

deveriam ser ensinadas às crianças, com o objetivo de fazer com que essas, pudessem 

aprender a se comportar em ocasiões entendidas como especiais.  

Assim, ―[...] a aprendizagem da civilidade desempenha um papel essencial, na 

medida em que permite [...] disciplinar as almas por meio da coerção exercida sobre o corpo e 

impor à coletividade das crianças uma mesma norma de comportamento sociável.‖ (REVEL, 

1991, p. 176). Nessa perspectiva, o Colégio Imaculada Conceição surge em São Luiz de 

Cáceres, na primeira década do século passado, com normatizações internas rigorosas, e a 

partir de uma educação religiosa- cristã instituiu uma educação com caráter disciplinarizador. 
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Para Bindandi (2005), nas primeiras décadas do século XX, o Colégio Imaculada 

Conceição, assume um lugar de pedagogização dos comportamentos, sobretudo os referentes, 

ao recato feminino. Como uma instituição de cunho católico, a escola se configurava como 

um território político, social e cultural, atuando no sentido de legitimar uma formação voltada 

para o convívio social; com uma disciplina estritamente rígida, embasada, sobretudo, na 

obediência ao Deus Trino. 

Por sua vez, Lima (2005, p. 2137), em seu estudo sobre o Colégio Imaculada 

Conceição, enfatiza sobre a padronização das maneiras de vestir e se comportar, que eram 

instituìdas as alunas ―[...] principalmente em relação ao uniforme sempre padronizado [...] 

eram vestidos ou saias abaixo do joelho [...] o corpo em momento algum era exposto‖. 

Mediante a análise que a autora expõe, podemos perceber as rígidas disciplinas que eram 

instituídas as alunas, sendo que tais exigências eram impostas pelas Irmãs Azuis, que 

compunham tanto o corpo docente, quanto a direção da escola.  

Além do ensino regular, que funcionava sob dois regimes: internato e externato, o 

primeiro, geralmente era frequentando por meninas que pretendiam seguir carreira religiosa, o 

colégio ainda oferecia aula de francês, piano, bordado, ensinamentos que eram destinados 

exclusivamente para as meninas, com o intuito de dotá-las de ―bons modos‖ para futuras 

donas de casa.   

Quanto as aulas de francês ofertada pelo Colégio, Bindandi (2005) assinala a 

relevância que era dada ao ensino dessa língua nesse período, haja vista que a prática do  falar 

francês atuava como um mecanismo de afirmação da civilidade, uma vez, que o significado 

dessa prática expressava um sentido de elegância e hierarquização cultural, haja visto que 

somente a camada elitizada tinha acesso a esse tipo de ensinamento. 

Além do ensino da língua francesa, o colégio oferecia ainda o ensino de piano, cuja 

prática, nesse momento se afirmará como componente dos ―bons costumes‖ e da ―boa 

educação‖, em detrimento da música popular, considerada como ‗empobrecedora‘ da imagem 

que a elite procurava suster em relação a cidade.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desse trabalho, discutimos a respeito de um período que aqui no Brasil 

ficou conhecido como Belle Époque, uma época de intensas transformações, tanto no plano 

urbanístico, com as reformas urbanas implementadas a partir do Barão de Haussamann na 

França, assim como na demarcação de novos espaços e práticas de sociabilidades, além da 
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redefinição dos códigos de postura, de normas de etiquetas, enfim, de um conjunto de 

modificações que procuravam demarcar um ―novo‖ tempo de modernização e civilização, 

tendo por base de afirmação o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Apontamos como essas transformações repercutiram nos dois principais centros 

urbanos do país entre o final do século XIX e primeiras décadas do XX, transformando a 

estrutura urbana e social dessas cidades, principalmente da nascente burguesia. 

 Essas influências aportaram em São Luiz de Cáceres, nos anos finais do século XIX, 

se fazendo sentir com mais intensidade no início do XX, destacamos, como a elite local 

buscou se apropriar dos símbolos advindos da Belle Époque francesa, recriando um conjunto 

de normas sociais que as permitissem se livrar dos estereótipos de retrógrados e bárbaros que 

comumente eram empregados aos moradores de regiões mais afastadas dos grandes centros 

urbanos.  

Foi nesse interim que surge no cenário urbano de Cáceres ainda na primeira década 

do século XX, mais precisamente em 1907 o Colégio Imaculada Conceição, uma instituição 

de cunho católico, com um conjunto de disciplinas rígidas que eram impostas ao corpo 

discente. Através de um conjunto de normas e de um ensinamento que possuía como intuito 

conduzir as alunas ao mundo civilizado, além das aulas de francês, piano, estritamente ligadas 

a práticas do mundo europeu, especialmente da França/Paris, o colégio se afirmará como um 

mecanismo propulsor dos valores do mundo europeu, identificado como civilizado.  

Um dos principais obstáculos à pesquisa, se refere a documentação, pois até o 

momento é desconhecido um estudo mais sistemático e detalhado em relação ao assunto, o 

que acarretou limitações a escrita desse artigo, pois uma pesquisa mais elaborada exige um 

longo período ao acervo da escola, estudos de tabelas de alunos matriculados, análise de 

fotografia, considerando ser a fotografia uma importante fonte documental, e a instituição 

possui um grande acervo fotográfico, enfim, de uma série de documentações que referem a 

trajetória da instituição escolar. 

Esperamos que esse trabalho, com um caráter mais introdutório, desdobre-se em 

novos estudos em relação ao Colégio Imaculada Conceição, um estudo mais aprofundado que 

contemple, por exemplo, sua contribuição à história da educação em Cáceres. Ou ainda, em 

uma outra perspectiva, que se volte à análise do cotidiano escolar da instituição, visando 

contemplar o caráter disciplinador do ensino da instituição, haja vista que a partir da ótica 

cristã, a instituição como um todo procurava disseminar valores morais, sociais que eram 

instituído às  alunas do colégio.  
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UMA MULATA CHAMADA MATILDE: PRECONCEITO E ESTEREOTIPACÃO 
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Resumo 

Lançado em 2009, o romance Leite Derramado do escritor Chico Buarque de Holanda, 

constitui, pelas memórias de Eulálio, o narrador personagem, a decadência social da 

aristocracia brasileira, personificada na família Assumpção, com seus valores éticos e 

culturais, suas concepções de mundo e seu comportamento social e moral. Tendo a memória 

como elemento fundamental para a constituição narrativa é a figura da mulata Matilde, a 

grande paixão do narrador, o elemento medular de suas rememorações. Em vários momentos, 

enquanto personagem, a mulher afrodescendente integra o arquivo da literatura brasileira. 

Sendo oriunda da diáspora africana ao Brasil, essa personagem tem lugar garantido em nosso 

arcabouço literário, em especial no que toca à representação estereotipada marcada pela 

sensualidade e pela falta de cultura. Essas marcas também são visíveis na trajetória da 

personagem Matilde. Ciúmes, preconceito e certa invisibilidade marcam a representação dessa 

mulata, alvo de paixão, vergonha e estereotipacão de uma sociedade decadente e 

preconceituosa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Divido em vinte três capítulos, Leite Derramado, de Chico Buarque de Holanda, 

instaura uma narrativa memorialista em que o narrador personagem convida o leitor a penetrar 

em seu passado. Eulálio Montenegro de A‘ssumpção, representante da elite brasileira, 

membro de uma das famílias mais influentes do Rio de Janeiro, já um velho centenário, 

encontra-se num leito de morte em um hospital infecto e rodeado por pessoas desconhecidas. 

Herdeiro de um nome de família, antes influente, agora decadente, Eulálio conta-nos sua 

infância, fala do avô e do pai como homens importantes, da mãe, preconceituosa e tradicional, 

que nunca entendeu sua escolha por Matilde, o grande amor de sua vida. Mulata, filha adotiva 

de um deputado, Matilde, não é considerada como membro importante pela família que a 

criou. 

As lembranças que prevalecem no romance são as de um homem abandonado que, por 

diversas vezes, envergonha-se da esposa. Nas empreitadas do narrador o leitor se vê diante de 

inúmeras imagens construídas sobre a mulata Matilde, imagens, que transitam desde a menina 

Matilde, que despertou a paixão de Eulálio, à mulher, de quem sentiam ciúmes e vergonha. 

Assim, buscaremos nesse trabalho traçar uma linha de comparação entre a 

representação da mulata Matilde, do romance Leite Derramado de Chico Buarque de 

Holanda, e outras personagens mulatas presentes na literatura brasileira.  Veremos que muitas 

vezes essa representação foi estereotipada e preconceituosa, uma vez que fora herdada de um 

senso comum e patriarcal eurocêntrico, vigente no Brasil, desde a chegada dos colonizadores.  

Essa visão sustentada pela idealização da mulher não europeia como posse demarca a atitude 

de apropriação e superioridade imposta pelo colonizador aos colonizados e que, em relação à 

mulher de cor, acabou, de certa forma, estendendo-se à literatura brasileira. A herança da 

concepção patriarcal, vigente nos tempos coloniais, acabou por determinar a imagem da 

mulher que se fixaria no imaginário masculino brasileiro e que seria repassada à ficção e à 

poesia de diversos autores. 

 

2. REVISÃO TEÓRICA 

A personagem feminina, oriunda da chegada dos africanos ao Brasil desde o século 

XVI, sempre teve presença garantida nos arquivos da literatura brasileira.  Tomada enquanto 

tipo literário foi intensamente definida por suas características étnicas e por seus atributos 

físicos, evidenciados pelo colorido da pele, pela boca sensual, pelo busto insinuante e bem 
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modelado e pelo sorriso fácil, eis o tipo de mulata mais comumente registrada pela literatura 

brasileira: 

A figura dessa mulata é marcada pela imagem da fornicação, pelo exagero 

no gosto por cores fortes e berrantes, pela falta de cultura, pela sensualidade, 

pelos odores, pela associação com o alimento reforçando a ideia da mulher 

―para ser comida‖ como expresso no poema ―Retrato da mulata‖ de João 

Salomé Quironga, onde que se fundem características da mulher branca com 

características da mulata que o poeta vai associando a cores e frutas, por isso 

―se de um lado descreve o riso da mulata através de ―pérolas‖ e ―corais‖, por 

outro coloca-lhe uns olhos de jabuticaba, assumindo um retrato mais real 

onde sobressaem negras franjas e a cor do buriti. E os lábios, finalmente, têm 

o cheiro, a doçura e a frescura do jataì‖ (SANT‘ANNA, pag. 26). 

 

Exaltada pelo erotismo, desprovida de razão ou sensibilidade mais apurada, confinada 

ao poder dos sentidos e artimanhas da sedução, carrega consigo uma história de contradições e 

preconceitos. Mostrada como desgarrada da família, geralmente sem pai nem mãe, a imagem 

da mulata construída pela ficção era a mulher destinada ao prazer sem compromisso, 

diferentemente da imagem construída em torna da figura da índia, que acabou idealizada 

como personagem literário graças a um trabalho de metamorfose que alterou radicalmente a 

realidade e transformou-a numa representante de valores europeus como, por exemplo, a cor e 

a moralidade. 

Aos literatos dos primeiros tempos, portugueses ou aportuguesados em seu 

gosto, estilo e visão do mundo, não foi difícil encontrar como que atender ao 

impulso transfigurador que bafejou a literatura daqueles tempos entre nós. 

De olhos postos nas coisas e na gente do Brasil, utilizaram literalmente o 

elemento nativo, evitando, contudo, violar valores básicos da cultura 

portuguesa recém-tranferidos para os trópicos. Assim, a despeito de dos 

Ubirajaras, dos Peris, dos Cacambos, são as mulheres nativas que 

contribuem para ilustrar literariamente os fundamentos da sociedade 

emergente (...).  (TEÓFILODE QUEIROZ JUNIOR,1975, p. 24) 

 

Estando a mulata situada a meio caminho no que diz respeito a sua cor, uma vez que se 

encontra entre as brancas e as negras, acabou reunindo peculiaridades físicas, tanto da mulher 

branca, quanto da negra e constituindo-se  assim, um tipo de beleza diferenciada, que passou a 

ser exaltada e cobiçada. Muitas eram assediadas por seus senhores, presenteadas com mimos e 

promessas, fato que, muitas vezes, acabou desencadeando disputas entre as senhoras brancas e 

suas escravas, conforme mostra-nos o poema de Jorge de Lima “Essa Nega Fulô”: 

 

(...) Ó Fulô! Ó Fulô!  

(Era a fala da Sinhá  

Chamando a negra Fulô!) 

Cadê meu frasco de cheiro 

Que teu Sinhô me mandou? 

— Ah! Foi você que roubou! 
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Ah! Foi você que roubou!(...) 

 

(...) O Sinhô foi ver a negra  

levar couro do feitor.  

A negra tirou a roupa,  

O Sinhô disse: Fulô!  

(A vista se escureceu  

que nem a negra Fulô) (...) 

  

(...) Ó Fulô! Ó Fulô! 

Cadê meu lenço de rendas,  

Cadê meu cinto, meu broche,  

Cadê o meu terço de ouro  

que teu Sinhô me mandou?  

Ah! foi você que roubou!  

Ah! foi você que roubou!(...) 

 

(...)O Sinhô foi açoitar  

sozinho a negra Fulô.  

A negra tirou a saia  

e tirou o cabeção,  

de dentro dêle pulou  

nuinha a negra Fulô.(...) 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

Cadê, cadê teu Sinhô 

que Nosso Senhor me mandou?  

Ah! Foi você que roubou,  

foi você, negra fulô? 

 

Essa negra Fulô! 

 

A mulata também foi tema recorrente na pena satírica do poeta Gregório de Matos 

Guerra. Em vários textos escritos pelo poeta baiano, predominam a imagem da mulher 

afrodescendente reduzida à esfera carnal, ao desregramento e a promiscuidade. Tais 

personagens são muitas vezes constituídos por um vocabulário chulo, onde o corpo e a 

intimidade são expostos de forma baixa e, não raramente, grotesca. Distanciada da posição 

social ocupada pela senhora branca, a escrava acabou reduzida a um lugar de preconceito e 

inferiorização por um discurso em que se amalgamaram definitivamente o racismo e o 

sexismo, refletindo valores e comportamentos ditados por uma organização social escravista. 

 

As íntimas relações entre Gregório de Matos, sua figura e sua obra e o 

surgimento literário da mulata, forçam a nos determos em considerações a 

seu respeito. Pode-se afirmar que nesse autor estão contidos os traços de 

estereótipo literário de mulata.  (TEÓFILO DE QUEIROZ JUNIOR,1975, p. 

31) 
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Gregório de Matos, que por sua atitude debochada e satírica ganha a alcunha de “boca 

do inferno”, acaba dirigindo seu interesse aos ―cìrculos populares e anedotas‖ e ao interessar-

se pela mulata acaba criando o que Sigismundo Spina denominou, com muita propriedade, de 

―Hinário crioulo‖, de onde sobressaem relatos sobre o cotidiano de mulatas como: Bartola, 

Vicência, Catona, Anica, Córdula ,  e outras tantas cantadas de forma muitas vezes impiedosa, 

como nesse poema que fez a mulata Annica que encontrou lavando roupas: 

 

Tanto deu, tanto bateu 

co‘a barriga, e co‘as cadeiras, 

que me deu a anca fendida 

mil tentações de fodê-la 

Quando lhe vi a culatra 

tão tremente, e tão tremenda, 

punha eu os olhos em alvo, 

e dizia, Amor, paciência. 

 

 Essa visão expressa por Gregório de Matos é fruto do mesmo senso patriarcal e 

eurocêntrico que se consolidou no Brasil colônia, desde o início, e que ao projetar-se para o 

futuro acaba consolidando, no imaginário europeu, elementos que vão aprisionar nas teias do 

estereótipo, o desejo pela mulher criada fora dos padrões da conjugalidade monogâmica, visão 

tantas vezes reiterada pela literatura brasileira, e na qual se insere a ―mulher de cor‖ 

representada pela mulata. 

 Ainda que no século XIX tenham ocorrido várias modificações no Brasil colônia como 

a chegada da Família Imperial Portuguesa, a abertura dos portos para o comércio exterior, a 

elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e, posteriormente, a independência da nação, 

foram acontecimentos que, de forma nenhuma ou pouco significativa, alteraram as relações 

entre brancos, negros e índios, e a visão do europeu em relação às mulheres nativas ou 

oriundas de África. 

No entanto, no cenário literário brasileiro, com a independência do Brasil urgia, entre 

os escritores daquele período, a necessidade de consolidar um projeto literário que 

conseguisse dar conta de exprimir literariamente o Brasil em toda sua exuberância de fauna e 

flora, além de buscar constituir um arquétipo de herói nacional a ser exaltado como símbolo. 

Este projeto em nenhum momento considerou a mestiçagem como a base de formação do 

povo brasileiro e numa transmutação idealizada da realidade consolidou na figura do índio 

esse ideal de “herói”. A busca pela criação de uma literatura nacionalista foi o grande projeto 

dos escritores românticos do século XIX como afirma Antônio Candido: 
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Esta foi (poderíamos dizer) a grande hipótese de trabalho dos românticos, 

que acabaram por erigi-la em dogma. Dela proveio muito da teoria e da 

prática do nosso romantismo, seja no terreno da criação, seja no da crítica. 

Era preciso mostrar que tínhamos uma literatura, exprimindo características 

que se julgavam nacionais; e para lhe para lhe dar validade era preciso 

também provar que o meio já a vinha destilando antes, graças ao poder 

causal que lhe atribuíram os românticos. (CANDIDO, pag. 154). 

 

 Um dos maiores representados desse projeto literário foi José de Alencar. Em sua obra 

consolida-se uma visão etnocêntrica que, ao opor a mulher branca a mulher negra, deixa 

transparecer, ao destacar a elevação espiritual, a pureza, a ingenuidade dessa em contraste 

com a malícia, a dolência e o poder de sedução daquela, uma visão estereotipada, incorporada 

por imagens oriundas do já citado imaginário europeu. O que pode ser observado na seguinte 

passagem de “O Guarani”, quando o escritor evidencia contraste entre Cecilia, de cabelos 

loiros, pele e olhos claros, filha do fidalgo português D. Antônio Mariz e sua esposa D. 

Lauriana e Isabel, morena de cabelos e olhos escuros, irmã de Cecilia por adoção, fruto dos 

amores do fidalgo D. Antônio por uma índia. 

 

Vendo aquela menina loura, tão graciosa e gentil, o pensamento elevava-se 

naturalmente ao céu, despia-se do invólucro material e lembrava-se dos 

anjinhos de Deus. 

Admirando aquela moça morena, lânguida e voluptuosa, o espírito apegava-

se à terra; esquecia o anjo pela mulher; em vez do paraíso, lembrava-se de 

algum retiro encantador, onde a vida fosse um breve sonho. (ALENCAR, 

pag. 106, 1979: grifos nossos). 

 

 A mesma oposição estabelece-se entre Matilde e a mãe de Eulálio, D. Maria Violeta. 

A mãe mulher fina, bem educada, fala francês, de família rica opõem-se a Matilde, mulata, 

adotiva, de pouca instrução.  Matilde domina mal o francês, não sabe se comportar em 

diversas situações sociais. 

Constituindo-se numa narrativa fragmentada, todos os acontecimentos narrados 

acabam compondo-se num efeito de espelhamento, que reflete o permanente conflito entre as 

convenções aristocráticas, herdadas da ressonância da ―nobreza‖ e a ligação do narrador com 

a classe inferior, aqui representada pela mulata Matilde. Essa oposição fica clara na 

caracterização de Matilde em contraste com a da mãe do protagonista, uma vez que Matilde é 

o oposto das maneiras requintadas, da erudição, do prestígio e da educação clássica de Dona 

Maria Violeta. 
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Lá em casa como em todas as boas casas, na presença de empregados os 

assuntos de família se tratavam em francês, se bem que, para mamãe, até me 

pedir o saleiro era assunto de família. E além do mais ela falava por 

metáforas [...] (BUARQUE, 2009, p. 7-8). 

[...] Matilde em francês era quase tatibitate (BUARQUE, 2009, p. 44-45). 

Minha mulher, sim, suava bastante, mas ela já era de uma nova geração e 

não tinha a austeridade da minha mãe (BUARQUE, 2009, p.5). 

Minha outra mulher teve uma educação rigorosa, mas mesmo assim mamãe 

nunca entendeu por que eu escolhera justamente aquela, entre tantas meninas 

de uma família distinta. Minha mãe era de outro século, em certa ocasião 

chegou a me perguntar se Matilde não tinha cheiro de corpo (BUARQUE, 

2009, p. 29). 

 

 Em outra obra publicada originalmente em folhetim, entre os anos de 1852 a 1853, pelo 

Correio Mercantil do Rio de Janeiro, “Memórias de um Sargento de Milícia”, Manoel 

Antônio de.  Almeida apresenta-nos a mulata ―Vidinha‖. Começando pela nomeação da 

personagem que carrega uma carga semântica conotativa que se liga ao estereótipo de 

“mulheres da vida” ou “mulheres de vida fácil” e reforçado pelo uso do diminutivo 

indicando pejorativamente diminuição e insignificância, todo o conjunto restante de 

qualitativos que constituem a figuração da mulata trabalham para reforçar o erotismo e a 

sensualidade na sua construção. 

Vidinha era uma mulatinha de 18 a 20 anos, de altura regular, ombros  

largos, peito alteado, cintura fina e pés pequeninos, tinha os olhos muito 

pretos e muito vivos, os lábios grossos e úmidos, os dentes alvíssimos, a fala 

era um pouco descansada doce e afiada (ALMEIDA, 1963, p. 128).  

 

O romance de Almeida através da beleza da mulata Vidinha revela características do 

estilo de vida no Rio de Janeiro, um estilo de vida bem brasileiro e carioca como afirma 

Teófilo Queiroz Júnior: ―De fato, vidinha recorda um tipo feminino indiscutivelmente 

brasileiro pelo fìsico e concepção de vida‖. De fato a inclusão dessa mulata no romance de 

Manoel Antônio de Almeida configura-se como primazia no arcabouço literário, já que é a 

primeira vez que um escritor brasileiro insere na trama do romance uma personagem que 

encarna um tipo tão brasileiro. 

Com Aluísio de Azevedo, entramos em contato com o representante máximo do 

Naturalismo no Brasil, “O cortiço”, obra que foi publicada em 1890 e caracteriza-se 

principalmente pelo seu caráter experimental, ou seja, pelo labor do escritor em analisar o 

homem como simples produto da hereditariedade e do meio em vive à medida que se submete 

as ―leis naturais‖. Constitui-se nessa a consciência da necessidade de fixar, na literatura, esse 

conjunto humano reduzido ao zoomorfismo em oposição a uma idealização desmedida das 

personagens promovida pelo Romantismo, como afirma Alfredo Bosi 
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A redução das criaturas ao nível animal cai dentro de código de anti-

românticos de despersonalização; mas o que uma análise mais percuciente 

atribuiria ao sistema desumano de trabalho, que deformam os que vendem e 

ulcera os que compram, à consciência do naturalista aparece como um fado 

de origem fisiológica, portanto inapelável. Como dá caráter absoluto ao 

efeito da iniquidade social, o naturalista acaba fatalmente estendendo a 

amargura da sua reflexão à própria fonte de todas as suas leis: a natureza 

humana afigura-se lhe uma selva selvaggia onde os fortes comem os fracos. 

(BOSI, pag. 191, grifo do autor). 

 

Esse viés naturalista também dá o tom para que o sensualismo da mulata surja com 

muita força na personagem Rita Baiana, um tipo que referencia essa sensualidade atribuída 

tão caracteristicamente às mulheres de cor. Adjetivada como ―fruto dourado e acre dos sertões 

americanos‖, Rita Baiana encarna a dualidade de ser ao mesmo tempo capaz de seduzir e 

destruir a ―vìtima‖ seduzida, no caso o emigrante português Jerônimo. 

Também Matilde, a exemplo de Rita Baiana, acaba, juntamente com a morte do pai de 

Eulálio, acaba sendo determinante para a degradação de Eulálio. Ao casar-se com uma mulata 

que, mesmo sendo filha de um deputando, ainda que ―filha adotiva‖, era má instruìda, sem 

classe e de modos duvidosos, o narrador estabelece a tensão que permeia constantemente a 

narrativa, a polaridade entre o amor e a vergonha. 

Destacada por uma sensualidade animalesca, e dotada de “uma graça, irresistível, 

simples, primitiva”, a mulata Rita carrega o estigma da peçonha, do ser vil e torpe, uma vez 

que, “feita toda de pecado” deixa atrás de si um rastro de destruição: a desgraça do imigrante 

Jerônimo, seu amante capoeirista, assassinado numa briga por ciúmes, de Piedade, esposa de 

Jeronimo, que sucumbe ao álcool e da filha do casal que termina lésbica e prostituta.  Assim, 

Jeronimo, completamente indefeso e absorvido pelos encantos de Rita Baiana, seduzido e 

enredado sem maneira de defender-se daquela ―tentação‖, descamba, definitivamente, para a 

decadência moral e física que lhe impuseram os caprichos da amante. 

Naquela Mulata estava  o grande mistério, a síntese das impressões que ele 

recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor 

vermelho das sestas da fazenda; o aroma quente dos trevos e das baunilhas, 

que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que 

não torce a nenhuma outra planta; era o veneno e açúcar gostoso; era o sapoti 

mais doce que o mel era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite 

de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viçosa, a muriçoca doida, 

que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhado-lhe os 

desejos, acordando lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra., 

picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha 

daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de 

prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da 

Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca.  

(AZEVEDO, pag. 77-78) 
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 Já Matilde representa a falta de classe e bom gosto exigidos pela elite de onde 

descende Eulálio. Além de gostar dos empregados, visto que constantemente, visitava a 

cozinha, clara lembrança às mulheres negras que trabalhavam nas casas das famílias ricas, 

Matilde não sabia vestir-se com elegância: ―chegado o dia, vestiu-se como achou que era de 

bom-tom, com um vestido de cetim cor de laranja e um turbante de feltro mais alaranjado 

ainda.‖ (BUARQUE, 2009, pag. 11). 

 O ângulo que prevalece na caracterização das preferências de Matilde é gosto  por 

roupas chamativas, degotadas e em tons de cores forte, que destoam da classe e da sobriedade 

tradicional. Matilde não usa roupas finas, tinha um ―gosto‖ duvidoso para música e não exibia 

talento para piano, todos esses fatores remetem a uma imagem negativamente e 

preconceituosa que se sustenta num discurso estereotipado e consolidado pelo ponto de vista 

escolhido pelo narrador. 

Matilde tampouco usava os vestidos de manga comprida que mamãe lhe deu, 

o que era injusto com os vestidos. Até lhe sugeri um cinzento de gola alta, 

quando saímos para dançar, porque a noite estava fresca. Mas ela teimou 

com o vestido de alças, cor de laranja (BUARQUE, 2009, p. 64). 

Falava em seu francês escolar articulando as palavras como quem passa um 

ditado e Dubosc achou graça. (BUARQUE, 2009, p. 89). 

Eu cogitara mesmo em levá-la à recepção da embaixada, e para a ocasião ela 

havia feito as unhas e separado um vestido cor de laranja. Mas concluí que 

não valia a pena. Matilde ficaria encabulada naquele meio. Política não lhe 

interessava, negócios muito menos, amava fitas de caubói, mas não 

sustentaria uma conversação sobre literatura.(...) Pouco sabia de ciências, 

geografia e historia, (...). 

Estudara piano como todas as meninas do seu gabarito, mas tampouco 

brilhara nessa matéria. Ainda éramos namorados no dia em que sentou no 

Pleyel de minha mãe, e me preparei para escutar alguma peça de Mozart, 

compositor que ela cantara, ou fingira cantar, na missa de sétimo dia do meu 

pai. Mas com a mão pesada, ela tocou um batuque chamado Macumba Gegê, 

vá saber onde aprendeu aquilo. (BUARQUE, p. 44-45) 

 

Ao ser apresentada como a mulher que gostava de cores fortes, de músicas sensuais e 

que tinha ―cheiro de corpo”, Matilde acaba refletindo, de certa forma, um discurso 

estigmatizado em torno de uma imagem ideal de esposa, no qual Matilde não se insere, 

reforçando um ditado corrente no Brasil colônia e que Gilberto Freyre, em Casa-grande & 

senzala,  conta-nos: ―Branca para casar, preta para trabalha e a mulata para fornicar‖. 

É do interior de Minas Gerais que Guimarães Rosa apresenta-nos Jini, personagem do 

conto “A História de Lélio e Lina”. Da composição dessa mulata, Guimarães nos fornece 

várias características, principalmente de seus atributos físicos.  Morena de olhos verdes e dona 

de um corpo dotado de intensa sensualidade, a tentadora mulata enlouquece de paixão o 

jovem vaqueiro Lélio. O que emana dessa mulata é ―uma sensualidade irresistìvel, intensa, 
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animal, capaz de por a prova o caráter do moço, até então afeito à coerência de seus princípios 

lealdade, mas agora a afrontar amizade, respeito, força de vontade, tomado como está de cega 

sensualidade.‖ (TEÓFILO, pag. 39). 

 Jini, assim como Rita Baiana e Matilde, com ―seus enfeitiçante olhos verdes‖ e sua 

sempre inconstância, acaba por desandar a vida do vaqueiro. Lélio que procurava por si 

mesmo entre a vida dura e massacrante da lida no sertão e as várias aventuras amorosas 

vividas, mas não correspondidas, acaba dividido entre a atração pela juventude e sensualidade 

da mulata Jini e a segurança e conforto propostos pela velhice de D. Rosalina. Vence a 

necessidade do amparo maternal. 

   Nossa última mulata, nessa análise, encontra-se no romance ―Gabriela, cravo e 

canela”, de Jorge Amado, um dos mais reconhecidos escritores brasileiros. É a partir dessa 

obra que Amado passa a enfatizar a mistura racial e o erotismo. As mulheres passam ao centro 

das narrativas como mito sexual e como agentes do próprio desejo. Nesse romance a figura da 

mulata ganha uma projeção espantosa e marcante. Bonita, Sensual, sem família e boa 

cozinheira a mulata Gabriela conquista o coração do patrão, contribuindo, com seu trabalho, 

para prosperidade do árabe Nacib. Caracterizado na cidade baiana de Ilhéus nos idos de 1925, 

desfilam no romance: coronéis e jagunços, prostitutas, imigrantes e sinhazinhas envolvidos 

em manobras políticas e tramas de amor, crime e adultério. 

  Gabriela empregada, Gabriela amante, Gabriela esposa, Grabriela traidora, novamente 

empregada e por fim esposa/amante. Nesse percurso feito pela personagem, entremeado de 

tensões, a mulata Gabriela surge em meio aos acontecimentos com sua graça, beleza e 

sensualidade. 

  O título da obra já carrega um possível o apelo aos sentidos da visão, do paladar e do 

olfato que lhes são atribuídos pelo cravo e canela, despertando a vontade tocar, degustar, 

―comer‖ e sorver o aroma, reforçando o estereótipo da mulher de cor que se consolidou como 

aquela que desperta os apelos do desejo canibal que levam à necessidade de experimentar, 

afirma Affonso Romano Sant'Anna: 

Se a flor é para ser vista a distância por seu perfume, a fruta, ao 

contrário, exige proximidade, o tato, o paladar e a deglutição. Por 

extensão, podemos atribuir às especiarias essas características da fruta, 

acrescidas do perfume da flor. Ela, assim, além de despertar desejos 

gustativos, provoca também os olfativos (SANT‘ANA, p. 23). 

 

Esse apelo pode ser confirmado no destaque dado ao erotismo e a sensualidade, 

sempre evidenciadas da personagem, pelo conjunto de adjetivações que lhe são 

atribuídas ao longo da obra: 
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(...)Entrou de mansinho e a viu dormida numa cadeira, os cabelos longos 

espalhados nos ombros. Depois de lavados e penteados tinham-se 

transformado em cabeleira solta, negra, encaracolada. Vestia trapos, mas 

limpos, certamente os da trouxa. Um rasgão na saia mostrava um pedaço de 

coxa cor de canela, os seios subiam e desciam levemente ao ritmo do sono, o 

rosto sorridente. (...) pag.80 

(...) Dela vinha um perfume de cravo, dos cabelos talvez, quem sabe do 

cangote. (...) pag.80 

(...) O perfume ficara na sala, um perfume de cravo. (...) (AMADO, pag.81). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

     Dessa forma, em todos os textos aqui analisados, ainda que devamos considerar o 

número reduzido de obras citadas, a mulata surge como personagem caracterizada, quase que 

na totalidade, por seus atributos físicos, aos quais é impressa uma carga erótica e sensual 

muito grande. Essa visão acabou sendo herança de um Brasil, que fruto de um processo de 

colonização, carrega em sua história um fardo de discriminação racial e preconceito social 

enormes. Coube à literatura, dentre outras artes, desnudar essa construção cruelmente 

estereotipada da imagem da mulata. Dessa forma, a leitura dessas obras convida a refletir 

sobre as origens de nossa nacionalidade, bem como sobre os horizontes que se abrem às novas 

gerações de brasileiros, que nesse início de século presenciam o recrudescimento de um 

discurso sobre diversidade. 
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GT 15: Ensino Superior Indígena e Políticas de Ação Afirmativa 

 

Vivenciamos na atualidade a presença cada vez mais intensa de estudantes indígenas nas 

instituições de ensino superior no Brasil. Fruto de uma demanda política relativamente 

recente, que remonta às últimas décadas do século XX, as discussões em torno da formulação 

e implantação de políticas de educação superior para os povos indígenas vem se 

intensificando e se diversificando no tocante às modalidades de acesso e às propostas de 

permanência, acompanhamento e integralização dos cursos de graduação e pós-

graduação. Nesse sentido, objetivamos neste GT, constituir um espaço de debate para que 

estudantes e profissionais indígenas e não indígenas, das diversas áreas do conhecimento 

possam apresentar e discutir suas experiências e projetos, seja como alunos, pesquisadores 

ou profissionais que atuam direta ou indiretamente na construção, implantação e efetivação 

de tais políticas.  

 

Coordenadores: 

Hellen Cristina de Souza – SEDUC/CEFAPRO 

Isabel Rodrigues-UEM 

Luiz Henrique Eloy Amado 
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: POLÍTICAS DE RECEPÇÃO DO PÚBLICO 

ESCOLAR 
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RESUMO 

Esta pesquisa buscou fornecer elementos que pudessem compreender o distanciamento entre o 

Instituto Federal de Mato Grosso e as comunidades indígenas presentes no município de 

Juína- MT. Por meio de uma pesquisa de campo com os alunos da instituição foi possível 

apontar o nível de receptividade da comunidade escolar diante da possibilidade de alunos 

indígenas frequentarem os cursos técnicos integrados oferecidos pelo IFMT. Baseando-se em 

discussões acerca da Educação Intercultural e sua contextualização à realidade local do 

campus, foram produzidos questionários que puderam mensurar o nível de informação que os 

alunos do Ensino Médio Integrado possuem sobre a abordagem intercultural na educação 

básica. Foram entrevistados 45 alunos da educação básica a fim de obter uma perspectiva do 

ambiente escolar diante da possibilidade de fortalecer a interação e o diálogo entre as 

comunidades indígenas e o Instituto Federal, e o que foi possível concluir após a interpretação 

dos resultados é que para os alunos a manipulação de práticas interculturais demonstra ser 

uma atividade facilmente aceita a princípio, visto que a receptividade apresentada pela 

maioria dos entrevistados revela que o maior desafio está na ruptura de paradigmas 

educacionais institucionalizados, pois a interação cultural é vista como mais uma alternativa 

de aprendizagem social. 
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INTRODUÇÃO 

 

As práticas educacionais se atualizam segundo às necessidades de nossa sociedade, 

ainda que a dinâmica social seja mais intensa que as transformações nas concepções 

educacionais, a escola apresenta-se sempre como um palco indispensável para construção 

ética e cultural do país.  

Por tratar-se de um ambiente político, a escola está alicerçada sobre relações de poder 

que se perpetuam por forças sociais incoerentes ao mundo atual, onde cada vez mais novos 

grupos sociais surgem como elementos de resistência às marcas de exclusão do passado, 

buscando o reconhecimento e a valorização que lhe foram negados ao longo da história 

cultural.  

Desta maneira, a Educação Intercultural surge como uma dessas ferramentas de combate 

à exclusão e também como forma de enfrentamento da modernidade. Diante de todos os 

encaminhamentos que a sociedade moderna tem tomado, a interação social e o diálogo 

cultural tornam-se meios coerentes de promover a compreensão e a tolerância, uma vez que o 

espaço escolar seja o território perfeito para semear as práticas democráticas de socialização e 

respeito à diferença. É baseada no princípio de gestão da diferença que a Educação 

Intercultural pode tornar-se uma prática social dentro e fora dos muros da escola.  

É com o objetivo de pensar a interculturalidade no espaço escolar que este trabalho visa 

mensurar o nível de receptividade dos alunos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal 

de Mato Grosso, Campus Juína a fim de observar a percepção que estes alunos possuem da 

interação cultural e da educação para a diversidade. Assim, propõe-se inicialmente uma 

discussão crítica sobre a construção permanente do conceito de Interculturalidade e 

consequentemente, as práticas de educação intercultural na escola, e por meio da pesquisa 

etnográfica buscou-se analisar a recepção à proposta intercultural dos alunos do ensino médio 

diante da possibilidade de promover a aproximação da comunidade escolar e das comunidades 

indígenas da região noroeste do estado.  

A aplicação de questionários tornou-se fundamental para esta discussão teórica sobre os 

obstáculos da educação intercultural diante dos grandes desafios pragmáticos e culturais 

contemporâneos, e através de reflexões e interpretações dos dados coletados nas entrevistas 

têm sido possível estabelecer um estudo qualitativo que pudesse verificar os níveis de abertura 

e receptividade dos alunos para o pleno exercício da educação intercultural.  
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A EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO 

 

O espaço escolar sempre configurou-se como um ambiente de choques ideológicos e 

culturais que motivaram inúmeras transformações em sua estrutura axiológica, por isso, é 

válido ressaltar o caráter constante de mudança diante de novas realidades sociais. Neste 

contexto, cabe ao pesquisador da educação brasileira comprometer-se em interpretar os 

cenários exteriores à escola e promover reflexões que possam colaborar para a compreensão 

dessas realidades em construção. 

A partir desta premissa, a Educação Intercultural apresenta-se como resultado das 

modificações políticas da cultura escolar brasileira durante as últimas décadas, dessa forma, 

quando se fala em estudar ou discutir sobre interculturalidade, logo, pensa-se que se trata de 

algo novo,  contudo, este assunto já vem sendo discutido há muito tempo em países onde as 

culturas em relação já promoveram o debate institucional com prolíficos resultados.  

No Brasil, o que houve foi uma sensível desatenção acadêmica em relação à necessidade 

de se pensar o contexto nacional, contudo, esse interesse ganhou uma maior proporção com os 

estudos culturais e os efeitos da globalização diante da interação entre povos e culturas 

diferentes que se intensificaram muito no último século. 

Desde a perspectiva de Candau (2005, p.31-32) torna-se possível considerar a 

interculturalidade como um elemento que afeta todas as dimensões educacionais, fazendo com 

que aconteça uma dinâmica de crítica e autocrítica constante, valorizando a interação e a 

comunicação entre diferentes sujeitos e grupos culturais, desta maneira, a interculturalidade 

visa orientar os processos que têm por base o reconhecimento do direito à diferença, como 

importante aspecto que esta corrente teórica sustenta, uma vez que as políticas de apagamento 

cultural e homogeneização histórica sempre contribuíram para a manutenção do discurso 

ficcional de igualdade entre os grupos sociais no Brasil. 

 Evidentemente, como demonstra a autora, a abordagem intercultural propõe também a 

luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade social, visto que busca a 

promoção de relações dialógicas e igualitárias entres pessoas e grupos pertencentes a 

universos diferentes culturalmente, trabalhando os conflitos unidos a essa realidade, não 

ignorando as relações de poder que estão presentes nas relações sociais e interpessoais, 

reconhecendo e assumindo os conflitos, buscando as estratégias mais adequadas para 

enfrentá-los.  

A discussão entre igualdade e diferença está fortemente associada aos 

processos de discriminação por sexo, raça, cor, religião, convicção filosófica 

ou política, diferenças culturais, entre outros. Diante das múltiplas 
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identidades assumidas na atualidade, os atores sociais colocam-se diante de 

um novo paradoxo e passam a lutar pelo direito à diferença. (SANTIAGO et 

al., 2013, p.35, grifos dos autores) 

 

Portanto, a enorme contribuição que a escola pode oferecer, diante deste novo 

paradigma social, nos motiva a pensar a relevância da episteme cultural apresentada neste 

trabalho, pois, o direito à diferença configura-se como uma alternativa coerente para 

compreender e valorizar a dinâmica de interação dos grupos sociais. Entretanto, o que tem 

sido possível perceber na construção histórica da educação no Brasil é que a busca constante 

por um tratamento homogêneo de sua população contribuiu apenas para o aumento das 

desigualdades sociais e práticas discriminatórias que excluíam as marcas da diferença, 

ocultando matrizes e práticas culturais marginalizadas politicamente.  

Candau (2005, p.35) destaca que a educação intercultural é uma ferramenta necessária 

para sustentar as relações entre os grupos sociais e étnicos, enfrentando a conflitividade 

inerente a essas relações, ou seja, ―a perspectiva intercultural quer promover uma educação 

para o reconhecimento do ‗outro‘, para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e 

culturais‖. Por meio do favorecimento dos processos de negociação cultural proveniente da 

urgência em construir identidades de fronteira, que permitam a transição entre os grupos 

sociais; e também identidades híbridas, plurais e dinâmicas nas diferentes dimensões da 

dinâmica social. 

Novamente, ao discutir os desafios e possibilidades da educação intercultural, Santiago 

et al. (2013, p.186) propõem que a educação intercultural parte do necessidade de desenvolver 

na população a sensibilidade sobre as práticas culturais de indivíduos de outros grupos 

culturais, destacando a complexidade dos sistemas axiológicos, entretanto, os autores chamam 

também a atenção ao fato de historicamente, a interação cultural tem sido utilizada como 

política de apagamento das diferenças, ou seja, o constante combate político de homogeneizar 

as práticas culturais do país, marginalizando os indivíduos que lutavam pela manutenção de 

suas diferenças.  

Numa tentativa teórica de conceituar a interculturalidade, Silva (2003, p.49) baseia-se 

nos escritos de Paciano Fermoso Estébanez para traçar definições ao termo em estudo. Assim, 

a interculturalidade deve ser tomada como um conjunto de processos interacionais entre 

culturas no mesmo espaço geográfico, partindo da defesa pela integração e reciprocidade a 

fim de enriquecerem-se mutuamente, conservando suas características identitárias ou mesmo 

estimulando identidades híbridas e dialógicas. 
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Educação intercultura é um processo tipicamente humano e intencional 

coerente com a pluralidade, dirigido à otimização do desenvolvimento de 

habilidades e competências referentes, em primeiro lugar, à diferença, à 

peculiaridade e à diversidade dos povos, e, em segundo, à própria identidade 

cultural dos demais e à das comunidades, de forma que resulte numa ‗cultura 

mestiça‘ ou de sìnteses. (ESTÉBANEZ, 1999, p.221 apud SILVA, 2003, 

p.50). 

Além disso, as recentes políticas de valorização e reconhecimento das demais matrizes 

culturais no Brasil têm estabelecido um novo cenário para a educação nacional, em que a 

produção de conhecimento de matrizes africanas e indígenas começam a fazer parte do 

universo educacional do país. Estas novas realidades sociais exigem que diferentes culturas 

possam relacionar-se de forma que não haja qualquer tentativa de sobreposição de culturas, 

uma sociedade em que uma cultura possa aprender com a outra sem perder sua força, assim, 

―a interculturalidade orienta processos que têm por base o reconhecimento do direito à 

diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade social‖. (SHOHAT 

& STAM, 2006, p.32). 

E como todos estes mecanismos culturais se realizam no contexto escolar, o espaço 

escolar tem sido o alvo das novas discussões sobre o encontro de culturas e seus 

desdobramentos no cotidiano das instituições de ensino. O que se pode perceber é que as 

escolas vêm mudando significativamente nas últimas décadas, decorrentes das políticas de 

expansão do ensino básico; estão mais heterogêneas em comparação as escolas do passado, 

pois hoje já há um maior número de negros frequentando as escolas, coisa que há alguns anos 

não era a realidade nacional e também a presença de pessoas de outros países. Isso faz com 

que a escola seja um ambiente com muitas culturas diferentes, havendo assim, a formação de 

diferentes grupos sociais.  

A participação desses grupos no âmbito escolar e o reconhecimento de suas diferenças 

só foram possíveis pelas lutas em defesa de suas particularidades, pessoas que perceberam que 

aquele sistema de escola apenas para brancos promovia a perpetuação da exclusão. Eles 

queriam mostrar para a sociedade que as pessoas têm direito de ser diferentes, ter culturas 

diferentes e que isso não é ruim e que é essa diferenciação que faz o mundo da forma que é, 

tentando explicar que aceitar a cultura do outro não quer dizer que tenha que abdicar a sua 

própria, mais sim ensinar um pouco da sua e aprender com a do outro. ―Trata-se, na realidade, 

de um novo ponto de vista baseado no respeito à diferença, que se concretiza no 

reconhecimento da paridade de direitos‖. (FLEURI,2003,p.17).  
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Essa grande heterogeneidade poderia ser boa se as pessoas soubessem  relacionar-se, 

aceitar a diferença do outro, como destacou Fleuri (2003, p.17) ―os mais espinhosos 

problemas do nosso tempos, é o da possibilidade de respeitar  as diferenças e de integrá-la 

sem uma unidade que não as anule‖. Quando falamos em educação, não nos referimos apenas 

ao contexto escolar, a educação que os pais passam aos filhos também tem influência direta, 

pois o primeiro contato que temos é com a família e o que é ensinado em casa levamos para a 

escola, então, e por este fato que a escola é tão importante para o reconhecimento e 

valorização de nossa sociedade intercultural. 

. Como reforçam Candau e Koff (2006, p.102) ―a interculturalidade orienta processos 

que têm por base o reconhecimento do direito a diferença e a luta contra todas as formas de 

discriminação e desigualdade social‖. E é na escola que essa discriminação é bem nìtida, pois 

é ali que passamos boa parte de nossas vidas e que conhecemos pessoas importantes, na 

escola esses encontros são mais fortes porque é nessa fase que estamos descobrindo quem 

somos, então tudo que aprendemos poderá de alguma forma influenciar em nossa formação 

social. Quando falamos do panorama brasileiro podemos observar que essa discriminação está 

ligada a nossa história de colonização, desde seus princípios nos mostrou uma hierarquia 

cultural ligada à cor da pele e ao país de origem, a defesa de um determinismo biológico que 

sempre deixou bem claras as regras sociais. 

Contudo, como apontam Santiago et al (2013, p.09) ―a interculturalidade no contexto 

brasileiro é fortemente influenciada pela transição democrática dos anos de 1980, que marcam 

o inìcio da visibilidade e do aumento da legitimidade cultural no espaço público‖. Em outras 

palavras, a democratização política recente do país pôde promover também a democratização 

do ensino, assim, iniciaram-se assim, os projetos de organização de modelos específicos de 

educação que pudessem atender às diferentes comunidades sociais do Brasil, portanto, 

pensou-se numa educação indígena diferenciada que pudesse reconhecer seus próprios valores 

éticos e culturais.  

 Essa realidade tem mudado muito em comparação há algumas décadas, por isso a 

educação intercultural torna-se mais importante a cada dia, para podermos incluir essas 

pessoas que estão isoladas pela sociedade dominante, dar-lhes a oportunidade de vida 

diferente e mais justa da que lhes tem sido imposta, lhes mostrando que elas não são o que a 

sociedade diz que elas são que não precisam mudar a sua cultura pra poderem ser aceitas. 

Tal complexidade da relação entre culturas evidencia a necessidade de 

analisar a abordagem da existência de uma ―fronteira cultural‖, uma ―borda 
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deslizante e intervalar nas relações‖, que estimula ―o desejo de 

reconhecimento de 'outro lugar' e de outra coisa. (BHABHA, 1998, p.27). 

 

O que está bem evidente é que para podermos ter uma educação intercultural, 

primeiramente é preciso reconhecer que existe uma diferença entre as culturas; tentar entender 

que essa diferença não é ruim. E para podermos entender e aceitar a cultura do outro é preciso 

abrir mais nossos horizontes e parar de vermos a nossa cultura como única e superior às 

outras, é reconhecer que a cultura do outro também é uma cultura, tem suas diferenças mais 

não se torna menor e nem pior que a nossa, somente diferente.  

 

A RECEPÇÃO À PROPOSTA INTERCULTURAL 

 

Como se pode analisar no histórico da educação escolar brasileira, o modelo de ensino 

disponível apenas para grupos sociais específicos pôde passar por grandes modificações a 

partir da década de 1980 e 1990 com as ações de redemocratização da política nacional, e com 

ela foi possível alcançar a expansão da oferta da educação básica a toda a população 

brasileira. Grupos sociais como as comunidades indígenas, quilombolas e a própria população 

negra do país puderam ser reconhecidos como diferentes e que necessitavam de políticas 

educacionais de reparação específicas que pudessem propor justiça social e correção do 

histórico de exclusão e exploração pela sociedade brasileira ao longo dos séculos de 

oferecimento escolar para poucos. 

Contudo, todas essas modificações políticas e culturais somente foram possíveis após 

intensos mecanismos de conscientização por meio de discussões acadêmicas a fim de se 

criarem ferramentas de reparação social aplicáveis ao contexto escolar brasileiro. Assim, tem 

sido um grande desafio admitir a própria história de exclusão em que se baseou a educação 

brasileira, aceitar essa verdade ainda é uma militância coletiva de movimentos étnicos sociais 

que lutam por um atendimento particular que possa minimizar as consequências do passado. 

Em outras palavras, as mudanças reais surgiram apenas após intensas rupturas de paradigmas 

políticos que reconhecessem a necessidade de se proporem ações específicas a certos grupos 

sociais, uma vez que haviam sido mantidos distantes das políticas educacionais da elite branca 

brasileira a qual sempre valorizou um modelo eurocêntrico de ensino, desconsiderando por 

muito tempo outras raízes culturais nacionais na produção de conhecimento e de saberes. 

A partir deste cenário, propõe-se aqui um novo desafio de se pensar a educação 

intercultural como alternativa coerente de enriquecimento cultural para a sociedade brasileira. 

A realidade do estado de Mato Grosso permite o florescimento de prolíficos debates que 
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visem o surgimento de políticas educacionais que percebam as particularidades do cenário 

regional. Assim, inúmeras cidades do estado possuem nações indígenas em seu entorno, com 

poucos quilômetros separando as comunidades indígenas dos munícipios, uma realidade 

muito diferente de regiões como o sul e sudeste brasileiro. Portanto, discutir a educação 

intercultural numa condição como esta em que se encontra o estado de Mato Grosso torna-se 

um imperativo aos educadores e pesquisadores sociais. Pensando nesta necessidade local, foi 

proposto um trabalho de investigação científica no município de Juína, no noroeste do Estado 

a 720 Km da capital Cuiabá. Como lócus de análise foi utilizado o espaço escolar do Instituto 

Federal de Mato Grosso que desde 2010 possui um campus muito significativo, visto que 

atende a inúmeros municípios da região, e por dispor de uma característica muito importante, 

ou seja, o Campus Juína do IFMT está numa área em que pode estar em contato com pelo 

menos quatro etnias indígenas, sendo elas, os Cinta Larga, Rikbaktsa, Arara e Enawenê-nawê. 

Embora todas estas informações acerca da proximidade geográfica entre os municípios 

do noroeste do Mato Grosso e as nações indígenas locais possam transmitir uma ideia de 

contato e diálogo, a realidade demonstra outra condição. Mesmo o existindo o campus do 

Instituto Federal como polo educacional e de pesquisas acadêmicas na região, ainda há um 

enorme distanciamento entre as comunidades indígenas e as cidades, evidentemente, esta 

situação retrata uma resposta às décadas de conflitos e genocídio por parte dos primeiros 

colonizadores brancos a partir da segunda metade do século XX.  

Contudo, é possível aspirar por mudanças culturais que possam aproximar todos estes 

indivíduos, sem causar danos étnicos e sociais à história cultural das nações indígenas, desde 

que haja abordagens coerentes e que respeitem as particularidades dos povos da região. E por 

tratar-se de um ambiente com todas estas características discutidas até aqui, foi proposto um 

levantamento quantitativo e qualitativo que pudesse mensurar o nível de receptividade da 

comunidade escolar às práticas de educação intercultural, considerando o cenário social em 

que se encontra o Instituto Federal na região, elaboraram-se entrevistas semiestruturadas 

disponibilizadas aos alunos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio durante os meses 

de Maio e Junho de 2014.  

Baseando-se nos métodos de pesquisa etnográfica, foram entrevistados 45 alunos entre 

15 e 18 anos de idade através de questionários, os quais pudessem colaborar para a 

identificação de razões que justificassem o distanciamento da comunidade escolar em relação 

às nações indígenas da região.  E a partir do objetivo de tentar mensurar o nível de recepção 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1163 

dos alunos às práticas da educação intercultural será possível estabelecer ações afirmativas de 

valorização e reconhecimento das relações interculturais na escola. 

Os materiais de entrevista propuseram reflexões externas que façam os alunos 

observarem o contexto escolar e também reflexões internas que lançam questionamentos a 

respeito das percepções sobre si mesmo. Para o início da entrevista, foi proposta uma 

avaliação que verificasse a percepção que os alunos possuíam sobre a instituição, no que se 

refere à receptividade da escola com os diferentes grupos sociais, como os negros e os índios, 

por exemplo. A questão atribuía notas de 1 a 5 para que o entrevistado avaliasse a instituição, 

onde 1 significaria que a escola tem se mostrado pouco receptiva e 5 muito receptiva, segundo 

a perspectiva dos próprios alunos.  

Tabela 01 

Notas Quantidade Porcentagem 

1,0 02 4,4% 

2,0 06 13,3% 

3,0 12 26,6% 

4,0 19 42,2% 

5,0 06 13,3% 

 

Por tratar-se de uma questão ligada à percepção que o estudante possui da instituição, 

pode-se dizer que se refere também a uma autoavaliação enquanto membro da comunidade 

escolar, onde a instituição somente existe enquanto participação do aluno. Portanto, as 

respostas acabam por demonstrar as condições em que se encontram as relações entre os 

próprios alunos e servidores, assim, foram obtidos percentuais relativamente altos para as 

notas 3,0 e 4,0. Deve-se perceber a partir desta amostragem que um número significativo de 

alunos (42,3%) considera a escola receptiva aos diferentes grupos sociais. 

Para a próxima questão, foi solicitado que os entrevistados enumerassem de 0 a 5 as 

quantidades predominantes dos grupos étnicos que compõem a população brasileira no 

ambiente específico do campus. Novamente, o ponto em análise refere-se à percepção que o 

aluno tem do seu contexto escolar, assim, não se devem confundir os números apresentados 

pelos entrevistados com dados quantitativos dos institutos nacionais de pesquisa populacional. 
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A partir da escala de 0 a 5, em que 0 significa poucos ou nenhum indivíduo pertencente 

ao grupo étnico e 5 muitos indivíduos, a tabela a seguir demonstra os dados obtidos pelo 

questionário. 

Tabela 02 

Grupos Étnicos Nota 5,0 Quantidade Porcentagem 

Brancos 5 14 31,1% 

Pretos 5 01 2,2% 

Pardos 5 12 26,6% 

Indígenas 5 00 0% 

Amarelos 5 00 0% 

 

 Por referir-se apenas a uma percepção individual sobre a quantidade de membros de 

cada um dos grupos étnicos citados acima, foram comparadas os valores mais altos 

correspondentes à nota atribuída pelo aluno, ou seja, quanto maior a nota recebida, maior será 

a quantidade percebida no espaço escolar. Portanto, a porcentagem exibida na tabela não é 

somativa, descreve somente a quantidade de grupos étnicos que atingiram o maior índice de 

percepção.  

Pode-se compreender que os estudantes brancos são percebidos como maioria dentro do 

espaço escolar, seguidos pelos pardos; em pequeno número os negros foram percebidos como 

minoria, acompanhados pelos indígenas e asiáticos que não foram percebidos na pesquisa. 

Dessa maneira, o número de indígenas presentes no campus do Instituto Federal foi zero, não 

sendo percebido pelos alunos, o que pode não ser a realidade das escolas do centro da cidade 

que talvez venham a possuir estudantes indígenas em seu quadro educacional. 

Em sequência, o entrevistado foi solicitado que se autodenominasse como pertencente a 

algum dos grupos étnicos utilizados na pesquisa.   

Tabela 03 

Grupos Étnicos Porcentagem 

Brancos 35,5% 
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Pretos 11,1% 

Pardos 53,3% 

Indígenas 0% 

Amarelos 0% 

 

Os dados obtidos nesta questão refletem uma variação principalmente em relação aos 

negros, pois, enquanto na tabela anterior os negros haviam sido percebidos em grande número 

somente por 01 entrevistado, a Tabela 03 demonstra que 11,1% dos 45 alunos que 

participaram da pesquisa se autodenominavam negros, ou pretos pela classificação do IBGE. 

É possível que haja uma diferença entre o número de estudantes negros e a quantidade em que 

são percebidos por eles mesmos e pelos outros alunos do campus.  Pois, a percepção dos 

alunos pardos (morenos) também provoca uma inversão entre a Tabela 02 e Tabela 03, o que 

nos leva a propor uma hipótese de que os alunos que se autodeclararam pardos devem 

pertencer a outros grupos étnicos, uma vez que embora sejam percebidos como maioria na 

Tabela 02, os brancos que se percebiam dessa forma foi muito menor na Tabela 03. Em outras 

palavras, talvez alunos brancos e pretos tenham se declarados como pardos no questionário, 

por questões que não poderemos abordar com profundidade neste trabalho, mas que tornam os 

dados mais significativos, visto que as práticas de educação intercultural visam valorizar todos 

os grupos étnicos, colaborando com a própria forma que os indivíduos se identifiquem dentro 

do espaço escolar.  

Os próximos dados obtidos pela pesquisa refletem uma realidade muito particular dos 

estudantes mato-grossenses, porque o estado possui um número significativo de nações 

indígenas espalhados por toda a região. Aos alunos foi perguntado se eles já haviam tido 

oportunidades de entrar em contato com indígenas da região, e posteriormente, se tinham 

estudado com membros de alguma etnia próxima do noroeste do estado. 

Tabela 04 

 Contato com Índios Estudaram com Índios 

Sim 54,34% 34,04% 

Não 45,65% 65,95% 
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Como o Instituto Federal no município de Juína recebe estudantes de diferentes 

municípios da região, o contato dos alunos do ensino médio com indígenas se mostra como 

uma realidade muito positiva para o fortalecimento da educação intercultural na região. Estes 

dados colaboram com as outras questões da entrevista, porque foram questionados sobre o 

nível de abertura e receptividade que eles teriam se estudassem com alunos indígenas. 

Embora, a maioria dos alunos tenha tido alguma oportunidade de entrar em contato com 

índios, apenas 34,04% puderam realmente estudar com eles, ou seja, tratam-se se de encontros 

casuais na cidade em oposição a longos períodos de contato que ocorrem em sala de aula, 

assim, a maior aproximação entre os alunos e as comunidades indígenas tende a promover 

maior receptividade e abertura. 

Perguntados, posteriormente, sobre como os alunos do campus Juína se sentiriam 

estudando com alunos indígenas, foram obtidos os seguintes dados: 

Tabela 05 

Como se sentiriam Porcentagem 

Interessado 19,1% 

Normal 74,4% 

Incomodado 0% 

Indiferente 6,3% 

 

Quando se faz uma revisão histórica da educação brasileira para se analisar a presença 

de negros, por exemplo, nas escolas públicas do país, percebe-se que a presença do negro 

estava muito condicionada ao nível de receptividade da comunidade escolar, evidentemente, 

outras condições materiais e financeiras foram essenciais para a entrada e a permanência do 

negro na educação básica brasileira, mas não se pode ignorar que a mudança nos níveis de 

receptividade também influenciou muito para a continuidade dos estudos. Agora surgem 

novas possibilidades de acesso e interação no contexto escolar onde as condições imateriais, 

ou seja, o sentimento de pertença do indivíduo e a acolhida dos outros alunos são 

fundamentais para se pensar a educação intercultural.  

Pois, considerando interessante a possibilidade de estudarem juntos, as práticas 

educacionais interculturais podem tornar-se uma realidade no contexto mato-grossense, se são 
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bem-vindos no ambiente escolar, é evidente que a aproximação acontecerá com mais 

frequência.  

Baseada na condição especial do Instituto Federal em que o processo de entrada ocorre 

por meio de seleções, a próxima questão verifica a opinião dos alunos sobre as políticas 

afirmativas como as cotas para ingresso ao ensino público, atribuindo quatro condições, foram 

obtidos os seguintes valores.  

Tabela 06 

O que acha das cotas? Porcentagem 

Ótima alternativa 15,5% 

Alternativa justa 26,6% 

Alternativa ruim 26,6% 

Não me prejudica 31,1% 

 

O que se pode concluir, ao verificar o conflito de opiniões no que se referem às cotas 

como alternativa momentânea de correção de exclusões históricas, é que apesar do equilíbrio 

entre aqueles que consideram as cotas uma ferramenta justa e aqueles que acreditam não ser 

uma alternativa boa, o número de 31,1% dos 45 alunos pesquisados que pensam que as 

políticas alternativas por meio de cotas a negros e índios não os prejudicam em nada, sejam 

pelos números de vagas ou mesmo pelo desempenho posterior no ambiente escolar. 

A promoção da educação intercultural defronta-se com imposições étnicas, pois, não se 

pode desconsiderar a possibilidade dos alunos índios preferirem as escolas indígenas que já 

estão instaladas dentro das próprias comunidades, voltadas diretamente para a educação 

indígena, ou mesmo, como ferramenta de manutenção de suas práticas culturais. Contudo, 

defende-se aqui que o maior desafio é está no enfrentamento das limitações culturais, o medo 

do contato, uma vez que a história tem demonstrado os impactos negativos desses encontros, 

porém, os mecanismos de solução de conflitos devem estar presentes no elemento 

educacional.  

A educação intercultural visa promover a interação e o diálogo entre os diferentes 

grupos sociais que compõem a sociedade, com o objetivo de enriquecer as experiências 

culturais de todos os envolvidos neste processo. Pensando nisso, a última pergunta do 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1168 

questionário refere-se exatamente ao conhecimento que os alunos possuem sobre o que seja a 

Educação Intercultural no contexto escolar.   

Tabela 07 

Você já ouvir falar sobre Educação Intercultural Porcentagem 

Sim 8,5% 

Não 91,4% 

 

Como sugere o subtítulo da primeira sessão deste estudo, o conceito de Educação 

Intercultural ainda permanece em construção, os dois principais teóricos brasileiros do tema, 

Vera Candau e Reinaldo Matias Fleuri têm desempenhado no país um constante debate nos 

círculos acadêmicos, como tentativa de expandir não somente o conceito, mas principalmente 

a prática intercultural como ferramenta indispensável para lidar com os desdobramentos da 

modernidade em nossas sociedades.  

Os dados da Tabela 07 compactuam com uma realidade nacional de desconhecimento 

sobre o tema, mesmo dentro das escolas. Os 91,4% de alunos entrevistados que nunca 

ouviram falar sobre a Educação Intercultural refletem esse novo desafio da educação nacional, 

visto que o isolamento e o não reconhecimento das diferenças culturais devem tornar-se os 

próximos obstáculos da sociedade moderna que sofre com as tentativas constantes de 

homogeneização e estandardização cultural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo o percurso em que se fundamentou este trabalho de pesquisa, é 

indispensável que se façam algumas proposições em defesa da Educação Intercultural como 

uma nova ferramenta de efetivação das relações sociais justas, baseadas no respeito e na 

compreensão mútua. O cenário social em que se configura o mundo moderno exige da escola, 

como modelo de formação para a vida, posicionamentos inovadores que prevejam os conflitos 

futuros, na tentativa de promover práticas educacionais coerentes com a realidade do país.  

Portanto, os objetivos a priori estabelecidos por este estudo puderam demonstrar que 

pela perspectiva dos estudantes não-indígenas, a interação com grupos sociais diferentes já é 
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uma prática cotidiana na qual a educação intercultural viria a somar com as experiências de 

aprendizagem que eles já desenvolvem no espaço escolar. Para uma grande parte dos 

entrevistados, a possibilidade de estudar com alunos indígenas seria um exercício cultural 

muito interessante e altamente proveitoso para a vida em sociedade.  

A presença de estudantes indígenas das comunidades próximas ao Instituto Federal 

poderia colaborar com a diminuição da percepção discriminatória que tende a predominar na 

atualidade. Pois, acredita-se que o simples distanciamento entre os grupos sociais não se 

configura como a melhor alternativa em longo prazo, e cabe aos pensadores da educação 

estabeleceram medidas que fortaleçam o respeito ao próximo e promovam a gestão da 

diferença. 

As informações, evidentemente, refletem uma perspectiva particular da região noroeste 

do estado de Mato Grosso, onde o contato entre os grupos sociais acontece cotidianamente nas 

cidades da região, porém, foi demonstrado um grande desafio à escola hoje, trata-se da 

promoção da educação intercultural, porque os dados demonstraram o desconhecimento por 

parte dos alunos desta prática. Desta forma, os resultados obtidos neste estudo contemplam 

somente análises perceptivas dos alunos, referem-se às formas como estes estudantes 

percebem a diversidade cultural no campus, e quais as reais condições de mudança diante da 

possibilidade de efetivar os encontros interculturais também dentro do espaço escolar, uma 

vez que a não existência de estudantes indígenas no Instituto Federal de Juína é muito 

significativa, porque reflete uma contradição muito particular da instituição que se encontra 

numa região privilegiada com a presença de várias etnias indígenas em seu entorno e que 

frequentam outras instituições de ensino. 

Assim, este trabalho conclui uma proposta inicial de avaliar a percepção que os alunos 

possuem das práticas interculturais, contudo, não se encerram os questionamentos e 

indagações a respeito das contradições aqui expostas. Por isso, outras reflexões deverão ser 

feitas, visando à construção de propostas pragmáticas para o instituto diante do exposto neste 

estudo analítico.  
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GT 16: População em Vulnerabilidade 

 

Este GT pretende uma troca e interlocução das pesquisas concluídas ou em andamento que 

tenham como foco pessoas mantidas na perversa condição de vulnerabilidade apenas 

imaginável a partir da ideologia que sustenta a pretensão de superioridade da ordem 

econômico, sócio-política e cultural como cortina de fumaça da dominação. 

 

Coordenadores: 

Luiz Augusto Passos – UFMT 

Maria Aparecida Rezende – UFMT 

Celso Luiz Prudente - UFMT 
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A DIMENSÃO PEGAGÓGICA DO CINEMA NEGRO E A CONSTRUÇÃO DA 

IMAGEM DE AFIRMAÇÃO POSITIVA DO IBERO-AFRO-AMERÍNDIO: PONTOS 

À COMPREENSÃO DA IDENTIDADE DE PESSOA EM CONDIÇÃO DE RUA 
 

Celso Luiz Prudente
367

 

 

Resumo: 

O presente artigo levanta pontos da possível dimensão pedagógica do cinema negro, contribuindo para 

reconstrução da imagem de afirmação positiva do ibero-afro-ameríndio. Aí, localiza-se também a 

pessoa em condição de rua, na sua maioria, não branca. Tendo em vista que a imagem dos 

empobrecidos, geralmente, é formada nos valores do: ibero descendente, ameríndio descendente e afro 

descendente, que são negados pela imagem das classes dominantes, supostamente branca. 

Impregnadas, portanto, pelos traços colonialismo cultural. As classes dominantes são, aqui, 

caudatárias, por isso, do eurocentrismo caracterizado na dominação opressora da imagem do euro-

hetero-macho-autoritario. Comportamento que busca aviltar a imagem, dos oprimidos configurados na 

maioria ibero-afro-ameríndia. Na era da revolução tecnológica consubstanciada na informação as lutas 

de classes se projetam nas lutas de imagem, dadas pelos conflitos, decorrentes da contradição nas 

relações étnico-raciais de lutas de imagens. A imagem oprimida dos ibero-afro-amerendios luta, nesse 

contexto, por meio da dimensão pedagógica do cinema negro, contra opressão imagética da dominação 

euro-hetero-macho-autoritario. 

 

Palavras-chave: Cinema negro. Dimensão pedagógica. Pessoa em condição de rua. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão da identidade é fator fundamental à compreensão das relações de 

solidariedade do grupo e do individuo, processando-se em um quadro de profunda fragilidade. 

No Brasil essa contradição sociocultural indica contornos com inequívocas evidências, 

percebidos nas demandas das relações miscigênicas, provavelmente, implicadas no processo 

de relações de poder.  

Considera-se que as relações sociais brasileiras são demandadas no campo do 

processamento das relações raciais. Expressões étnico-raciais confundem-se, aqui, na 

configuração da dinâmica social do poder. É sensato supor que a pirâmide social lembra uma 

formula química, sendo clara na parte alta e na medida em que se desce vai escurecendo, de 

tal sorte que a raça torna-se indicativo de uma espécie de feição social.  

Cor passa traduzir, portanto, a condição social, do individuo e do grupo, cuja imagem 

social se expressa em traços raciais; pois, a pobreza tem cor no Brasil, formando com isso 

inegável apartheid. Separação de natureza sócio racial, ainda tolerada na medida em que vem 

camuflando-se no geriátrico e já superado mito da democracia racial que encontra sua 

reedição, persistindo, por meio de imaginário racista, que se dá na reprodução simbólica 

(Bourdieu: 1977).  

Como se nota na postura de literários tidos como ìcones da ―democracia cultural‖; 

tratando, contudo, a produção material e imaterial da africanidade nos limites do folclore 

permissivo ao estereótipo de inferioridade do negro, nos meios de comunicação de massa, 

sobretudo no cinema e na televisão. E, ainda assim, esses exegetas desse possível 

monocuturalismo eurocêntrico, são vistos como testemunhos de profunda consciência social 

em favor da fragilidade das minorias. Segundo o que se observa na, reportagem, de Formenti, 

no conceituado Jornal da Tarde, postado no Blog Racismo Ambiental: 

―Depois de Caçadas de Pedrinho, outro livro de Monteiro Lobato, Negrinha, 

é acusado de ter cunho racista. Por causa disso, sua adoção pelo Programa 

Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) tem recebido críticas. O Instituto de 

Advocacia Racial e Ambiental (Iara) ingressou na Controladoria-Geral da 

União nesta terça-feira com uma representação para investigar a compra, 

pelo Ministério da Educação (MEC), do livro de contos, datado de 1920. 

Para o Iara, Negrinha tem conteúdo racista e não poderia ter sido adquirido 

com recursos públicos. 

A representação foi feita no mesmo dia em que ocorreu uma reunião entre o 

MEC e o Iara para discutir os rumos de Caçadas de Pedrinho, também 

considerado racista pelo grupo, no PNBE. Sem acordo, a política em torno 

do livro deverá ser definida no Supremo Tribunal Federal. (Fomenti: 2012) 
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O romantismo, origem da literatura brasileira, buscou desumanizar o negro com a 

estratégia de desconhecê-lo, a despeito do enorme contingente no período escravista. Para 

Prudente: 

―(...) É de suma importância, pois, para o estudo analisar a maneira com que 

o negro era tratado pelos literatos dessa escola, uma vez que o mundo 

ficcional desses escritores reflete a sociedade de seu tempo. Nota-se 

(...),quando o negro é negado enquanto pessoa, portanto ausente nessa 

escola. A heroína negra do romantismo para figurar como 

tal‘embranquecida‘. Essa situação mostra o eurocentrismo dos autores 

românticos. Na primeira fase essa escola literária era expressão do 

comportamento nacionalista da época. O nacionalismo então negava a 

presença do negro na cultura brasileira, na mesma proporção que exaltava a 

contribuição indìgena‖. ( Prudente, 1995: 20) 

 

Constata-se, nessa mesma linha de discernimento, o quanto o tratamento do índio 

segue a mesma lógica de marginalização. A lógica de desarticulação imposta para 

invisibilidade do negro, talvez não coubesse ao indígena. A presença ameríndia visava, 

contudo, exaltar, na primeira fase do romantismo, o ideal estético caucasiano, caracterizado 

nos traços euro ocidental, que se valia da imagem do índio alienado da sua realidade 

sociocultural. Como se observa em Moura: 

(...) surge a literatura romântica, na sua primeira fase, surge exatamente para 

negar a existência do negro, quer social, quer esteticamente. Toda ação e 

tudo o que acontece nessa literatura tem de obedecer aos padrões brancos ou 

de exaltação do índio,  mas  um índio distante, europeizado, quase um 

branco naturalizado índio idealização de um tipo de personagem que não 

participava da luta de classes ou dos conflitos, como o negro, mas era uma 

idealização de fuga e escape para evadir-se  da realidade sócio-racial que a 

sociedade branca do Brasil enfrentava na época (...)‖ (MOURA, 1988:26) 

 

A discriminação de raça se manifesta, neste contexto, de forma mais sofisticada, mas 

com toda consubstancia segregacionista e autofágica, da pseudo elite sociocultural, 

supostamente branca. Própria de uma alienação caracterizada na ausência de consciência 

racial, dada pelos sentimentos de inferioridade e de submissão que resultam do colonialismo 

cultural presente, sobretudo nos segmentos socioeconômicos mais privilegiados; tratando-se 

de grupos dominantes que vivem uma espécie de esquizofrenia, negando seu próprio padrão 

de existência. 

 Situação doentia que consiste no comportamento em que o individuo mostra-se 

estranho, diante dos valores telúricos fundamentais para formação do sentimento de nação. 

Comportamento traduzido no estranhamento do individuo com seu grupo, colocando-o 

distante dos iguais na medida em que suas referências são exógenas as dinâmicas axiológicas 

do grupo que lhe deu origem. O fator identitário é fundante para formação da elite social. 
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Confere, dessa maneira, a observância de que não existe elite social, no Brasil; cabendo as 

forças que deveriam abarcar essa consideração conceitual enquanto de elite social não dando 

conta, devido à ausência de identidade com as maiorias; restando-lhes a condição de meras 

classes dominantes.  

Os traços miscigênicos, ibero-afro-ameríndios, formadores da cultura brasileira são 

negados em favor do eurocentrismo, dado pelo caráter colonial, que impregna o pensamento 

das classes dominantes; tornando-as indiferentes aos valores genuínos de brasilidade, 

formados pelos vetores culturais, que são de natureza: ameríndia, africana e ibérica. A divisão 

social estabelece-se em processo de desarticulação do patrimônio de cultura, material e 

imaterial, genuína. Visto, desse modo, na demanda de teluricidade que implica em traços de 

valores ibero-afro-ameríndio, personificados nos segmentos subalternos empobrecidos.  

Postura que me parece concorrer à elucidação da indiferença dos segmentos 

dominantes em relação aos sofrimentos dos empobrecidos, razão pela qual se nota os vícios 

do abandono e da violência com os indivíduos em condição de rua, sobretudo com os mais 

escuros, detentores de fenótipos negroides. Tendo em vista que a ampla massa de pessoas em 

condição de rua é formada pelos ibero-afro-ameríndios, geralmente nordestinos e nortistas, 

esquecidos pelos supostos brancos detentores do poder. As forças hegemônicas encontram 

suas referências culturais nos valores, dados nos traços caucasianos, caracterizados euro-

hetero-macho-autoritário, impregnados pelo sentimento eurocêntricos.  

Observa-se ainda que possíveis favorecimentos de natureza cotistas beneficiassem os 

descendentes de europeus, localizados no cone sul do país, em detrimento aos não brancos, 

formados por nordestinos e nortistas. Política cotista que, nesse caso, estendendo-se do 

império a republica facilitou os sulistas com doações de terras na era imperial. E, também,  

facilitação ao acesso a propriedade rural, no período republicano. Ação que se deu por meio 

das colonizações, sobretudo centro oeste. De tal sorte que os beneficiados pagavam os mais 

insignificantes preços. Tendo em vista que, a população local de característica não branca, e 

de origem afro-ameríndia era desprovida das tais políticas de acessos a esses importantes bens 

de raízes.  

Fenômeno que talvez tenha contribuído para plasmar os traços étnico-racias dos 

indivíduos em condição de rua. E, assim, até mesmo, contribuindo ao discernimento de certos 

cuidados. Observa-se que esses cuidados sempre acontecem de forma letárgica; quando ‗ao 

meu quase cego ver‘, trata-se das políticas publicas, demandando as populações de minorias, 
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fragilizadas. Sendo, notadamente, as populações de origens ibero-afro-amerindias das regiões 

do norte, do centro oeste e do nordeste, brasileiro. 

Notar-se-á, ai que, a imagem do empobrecido se configura na demanda de teluricidade, 

localizadas nas relações objetivas do trabalho e também nas relações subjetivas, que se 

percebe no dinamismo escatológico do saber mágico. Observado no possível senso de 

esfericidade cuja morte e vida estão, possilvemente no mesmo plano e em profunda 

comunicação, percebidas na africanidade. Como sugere Prudente quando aborda: 

―A cosmovisão africana se constitui em relações existenciais, marcadas pelas 

complexas relações de  biodiversidade. Em estrutura telúrica, na qual as 

relações ontológicas vão indicar um paradigma de relações simbólicas do 

cotidiano,caracterizado em uma possível visão de mundo com base na 

esfericidade dinâmica, provedora de fontes consubstancias das relações 

ontológicas. E, dessa maneira, contrariando as relações de linearidade que 

impregnam o olhar acidental. 

É sugestivo lembrar que esse imaginário, simbolizado na esfericidade, é um 

traço característico na estrutura do espírito estético africano. Consta-se que a 

assimetria e a dimensão cubista da relação esférica tornaram-se um ponto 

inegavelmente estruturante da hermenêutica pictórica africana no 

pensamento estético europeu. ―Encontra-se grande contribuição da 

esfericidade negra na formação do revolucionário movimento cubista, que 

encontrou em Picasso o seu mais influente artista europeu‖.  PRUDENTE, 

Celso Luiz. (2011: 48)   

 

Observar-se-á, aí, que entre nós há, inequivocamente, contradições de relações 

socioculturais, configurados em imagens diferenciais. Imagens implicadas em dois universos 

culturais polissêmicos, possivelmente localizados em um mundo de hierarquias 

historicamente determinada. De tal sorte que a imagem do poder é a imagem hegemônica que 

submete as demais, colocando-as nas mais cruéis marginalizações, negando-as na essência 

humana.  Ação construída na política ideológica de inferioridade dos valores ibero-afro-

ameríndios, visando com isso à imposição de suposta superioridade euro ocidental, por meio 

dos segmentos dominantes, que são descolados da maioria empobrecida.  

As classes dominantes têm uma feição que se constrói no processo da obediência, 

marcadas pela pseudo-identidade com os axiomas europeus. Situação reveladora do 

colonialismo cultural, impregnado nas classes dominantes afetas a uma notável crise de 

identidade. Crise que se configura, portanto, na patológica submissão as referências européias. 

Contradição cultural com conotação política, implicada na posição caldatária que se traduz na 

opressão imagética dos amplos seguimentos sociais empobrecidos. Sendo, geralmente, os 

ibérico-descendentes ameríndio-descendentes e afro-descendentes, que formam uma massa 

sócio-cultural constituída de negros e não brancos.  
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Nota-se, aí que, a tal opressão imagética processada na alienação das forças sociais 

dominantes, que são caudatárias dos interesses euro ocidental. Interesse que consiste, 

sobretudo, na fragmentação da dignidade do ibero-afro-ameríndio, aviltando sua imagem com 

inegável estereótipo de inferioridade. Ação opressiva que encontra nos veículos de 

comunicação de massa seus principais instrumentos, notadamente no cinema e na televisão.  

A negação da imagem do ibero-afro-ameríndio dar-se-á na opressiva desconsideração 

da intrínseca força de iniciativa. Tendo em vista que, a iniciativa tem como lócus a episteme, 

possivelmente a alma que conota a essência da pessoa. Privar o indivíduo da sua iniciativa 

privada, talvez signifique furtá-lo do possível pleno sentido existencial, no qual se percebe no 

conhecimento que implica a liberdade, nas relações ontológicas. Conforme Prudente, quando 

discorre sobre a iniciativa: 

―A inclusão do outrem no processo de construção das relações de plena 

existência tem sido uma operação que busca contribuir para que o 

marginalizado venha resgatar a sua capacidade de iniciativa (impulso de 

energia positiva, consubstanciada no senso epistemológico de participação), 

com vista nas relações de plenitude. Considera-se que no sistema da 

iniciativa privada, o marginalizado esta privado de iniciativa. Para o negro 

brasileiro, a iniciativa, enquanto que essência humana se estabelece por um 

processo de demandas ontológicas, pois permite à pessoa a condição de Ser, 

fenômeno que se expressa no respeito ao passado de relações memoriais, 

como forma de entendimento do presente. E nesse plano, que se abrem 

brechas para ancestralidade, como força vital, possivelmente, é aí, que se 

plasma o conceito de afro-brasileiro, portanto só existe integração quando se 

considera a axiologia do grupo étnico tratado.‖ (Prudente 2007: 7) 
 

No-la, localizar-se-á a existência. Aí, então, perceber-se-á, possivelmente, a dinâmica 

do ser. Abordagem cabível à compreensão ontológica. De tal sorte que, a desconsideração da 

iniciativa sugere a inépcia que consubstancia a ausência da participação do afrodescendente 

nas relações que afirmam a representação da sua condição humana, que se observa nas lutas 

pela autonomia e pelo resgate de dignidade da minoria, fragilizada. 

Isto significa, sobretudo, a restauração da imagem de afirmação positiva. Posto que tal 

afirmação da imagem positiva implique na recuperação dos traços sugestivos da plenitude 

humana; considerando que a tal plenitude humana faz-se perceptível no processo de relação 

de existência em que o ser, possivelmente se revela na dinâmica da liberdade, caracterizada na 

dimensão do saber.  

A construção da imagem de afirmação positiva do afrodescendente enquanto minoria, 

observada no plexo axiológico do ibero-afro-amerìndio, ‗ao meu quase cego ver‘, indica uma 

luta de imagens. Conotando, assim, o sentido libertário da africanidade oprimida pelos traços 

hegemônicos das classes dominantes. Opressão imagética configurada na dominação do euro-
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hetero-macho-autoritario. Abordagem que se nota na possível compreensão do conflito de 

imagens, sugerindo provável projeção das lutas de classes. Prudente, Passos e Castilho 

observam que: 

―É preciso notar que a luta de classe do tradicional modo de produção 

capitalista industrial mudou de figura com o advento da revolução 

tecnológica, que situa a informação, não mais na maquina, como centro. O 

modo de existência agora é outro, baseado na informação. Na era da 

cibernética, que se encontra nos estágios mais avançados da inteligência e da 

vida artificial, as lutas de classes se dão em uma dinâmica imagética de luta 

de imagem. No caso específico do Brasil, este elemento se configura, 

indubitavelmente, no espectro que vai do branco ao preto:demanda dégradé 

própria de uma sociedade miscigênica, embora marcada pelo preconceito que 

tem aviltado a imagem do diferente.‖ (Prudente, Passos e Castilho 2011: 89) 

 

É sensato supor que, a dimensão pedagógica do Cinema Negro cuja teleologia é a 

construção da imagem de afirmação positiva da africanidade. Ser-lo-á, desta maneira, 

também, uma expressão revolucionária na medida em que concorre em favor da liberdade que 

faculta ao afrodescendente a preservação da sua dignidade. Comportamento que se dá no 

processo memorial da reconstrução possível da Mãe África, na dinâmica de aprendizagem do 

saber mágico; ensinado pela antiga cosmovisão africana que se baseava nos respeitos à 

diversidade e à biodiversidade.  

Nessa dinâmica da austeridade de ralações mágicas da afro epistemologia que a 

dimensão pedagógica do Cinema Negro, possivelmente, traz na especificidade da sua sintaxe, 

o respeito ao outro. Com isso se tornando elemento de restauração que contempla a afirmação 

das minorias como um todo. E, desse modo, elemento fundamental na reconstrução da 

imagem de afirmação positiva do individuo em condição de rua, que na maioria são ibero-

afro-amerídios. Vítimas, por isso, da opressão imagética das classes dominantes.  

Visto que essas classes hegemônicas são alienadas, na medida em que supostamente 

caucasianas, submetem-se a referência européia, visando-a como padrão de estética e de 

existência. Sentimento de identidade euro ocidental que confere a essa pseudo-elite cultural 

brasileira, mera condição de classe dominante.  

Situação que lhe é coadunável, em razão do elevado nível de esquizofrenia que afeta as 

forças dominantes detentoras de traços fenótipos, originados na rica herança afro-caboclo, 

negada pela patológica crise de identidade das forças hegemônicas que negam a si mesmo. 

Nota-se que a postura baseada, na violência e no cruel sentimento de abandono, em relação à 

pessoa em condição de rua, buscando aviltá-la, sobretudo na sua imagem.  
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É uma postura que, ‗ao meu quase cego ver‘, acomoda-se na expressão psicológica de 

relação transferencial, na medida em que se vê na mesma, mas a nega. Negação dada pelo 

medo de encontrar no reflexo de imagem da realidade sociocultural ibero-afro-ameríndio seu 

espelho axiológico. E, assim, escondendo-se na fantasia alienante da falsa identidade 

européia, dada pelo o colonialismo cultural. Com imagem caucasiana plasmada no 

eurocentrismo, que se configura no euro-hetero-macho-autoritário. 

 A condição de gênese perceptível nesse cinema étnico em voga, em que a volta à 

origem propugnada por Glauber Rocha, talvez expressa inequívoca relação de teluricidade na 

medida em que o Cinema Negro surge como provável resgate da territorialidade enquanto 

ideal valorativo. Processo axiológico que aponta à força vital em que o individuo recupera a 

energia, que lhe fora furtado no processo de opressão imagética. 

 A imagem de afirmação positiva da africanidade tem sua perenidade na raiz da terra 

do continente negro, pautado pela antiga cosmovisão africana. Construção que se estabelece 

pela dinâmica dos cultos afros, marcado por uma liturgia da tamboralidade
368

 (¹) que o leva ao 

pai, possível ancestralidade depositária do saber mágico do seu grupo, que lhe devolverá a 

energia da provável liberdade epistemológica na qual a iniciativa se estabelece, enquanto 

expressão ontológica.  

Abordagem está em que a demanda existencial comporta a dinâmica do ser; 

reconstruindo, dessa maneira, a imagem de afirmação positiva do ibero-afro-ameríndio, 

afirmando a humanidade que lhe dignifica enquanto pessoa. A dimensão pedagógica do 

Cinema Negro encontra, portanto, na subjetividade do afro-descendente um traço de 

austeridade, que se estabelece, ‗ao meu quase cego ver‘, como possìvel elemento estrutural, 

dessa tendência cine antropológico, na medida em que contempla também a fragilidade da 

minoria como um todo.  

Na possível sintaxe do Cinema Negro, a imagem mostra um componente estrutural de 

austeridade, que liberta o negro do traço de inferioridade construída pelo nefasto 

eurocentrismo, configurado no euro-hetero-macho-autoritário.  Ensina, com efeito, também, a 

imagem de afirmação positiva da africanidade, visando relações de existência com base no 

respeito à diversidade e, sobretudo o respeito à biodiversidade fundamental à luta de 

                                                           
 
 
 
368

 Significa a compreensão do sentido do saber na cosmovisão africana, baseada na sacralidade dos tambores 

negros. Tendo em vista que o tambor é uma entidade sagrada, representando a dimensão da  magia musical da 

orixalidade, sendo também configuração da dinâmica do orixá. 
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superação da crise de fatalidade planetária em que se encontra a terra. Vista no desdobramento 

de linearidade da lógica da cumulação capitalista, caracterizada na personalização do euro-

hetero-macho-autoritário.   
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Resumo  

A realidade da violência social em todo o Brasil, tendo como ator principal os adolescentes foi 

o motivo que gerou o interesse no desenvolvimento deste artigo, visto que os casos de 

violência em que adolescentes são vítimas ou algozes vêm crescendo consideravelmente. 

Assim, o objetivo geral para o desenvolvimento deste artigo foi identificar se as medidas 

socioeducativas aplicadas segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente alcançam os 

resultados esperados no que se refere ao processo de inclusão social dos menores em conflito 

com a lei. Com o intuito de alcançar este objetivo foi realizado um estudo bibliográfico com 

análise qualitativa em dados secundários, sendo que as principais fontes foram a Constituição 

Federal de 1988 e o próprio Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). As quais alicerçaram 

os temas humanização do Legislador Pátrio para a aplicação de medidas socioeducativas aos 

adolescentes em conflito com a lei e a necessidade de implantação de políticas públicas, que 

permitam a inclusão social destes adolescentes. Com os dados coletados foi possível apontar 

que ainda não foi possível oferecer aos adolescentes a partir de políticas públicas a 

possibilidade de inclusão social após entrar em conflito com a lei, sendo essencial, que este 

tema seja constantemente discutido no meio acadêmico do curso de Direito devido a sua 

importância social e jurídica. Concluiu-se por fim, que as medidas socioeducativas devem ser 

protetivas e não punitivas, pois os adolescentes em conflito com a lei necessitam de proteção 

de seus direitos e não de cerceamento de sua liberdade ou exclusão social. 

. 

Palavras-chave: Adolescentes em Conflito com a Lei. Políticas Públicas. Inclusão Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A realidade de violência vivenciada na sociedade contemporânea apresenta dentre os 

principais fatos geradores o alto índice de menores em conflito com a lei, o que gera a 

necessidade de discutir no meio acadêmico e jurídico às questões que envolvam o resgate 

destes jovens com a aplicação de políticas públicas que efetivamente permitam que as 

medidas socioeducativas alcancem os objetivos traçados. 

No decorrer deste estudo foi observado que a simples privação de liberdade dos 

menores em confronto com a lei não é elemento ressocializador, bem como, não reduz a 

violência no campo social que tem como principal autor os menores. Assim, é necessário que 

as medidas socioeducativas possam não apenas resgatar estes jovens da criminalidade, como 

oferecer-lhes novas oportunidades de construir uma vida digna e plena. 

Este artigo apresenta assim, as políticas públicas que geram medidas socioeducativas 

disciplinadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no sentido de ressocializar os 

jovens em conflito com a lei e construir uma sociedade menos violenta por estes jovens e 

contra estes jovens. 

A luz destas considerações se originou como questão problema do estudo à seguinte 

dúvida: As medidas socioeducativas aplicadas segundo o ECA vêm alcançando os resultados 

esperados com relação à inclusão social dos menores em conflito com a lei? 

Não obstante ao questionamento apresentado, tem-se que o presente artigo se 

alicerçou no seguinte objetivo geral: identificar se as medidas socioeducativas aplicadas 

segundo o ECA alcançam os resultados esperados no que se refere ao processo de inclusão 

social dos menores em conflito com a lei. 

Para o alcance do objetivo traçado houve a construção de um artigo com base em 

dados secundários, ou seja, com análises qualitativas a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

em que as informações já foram testadas e apresentadas por outros estudiosos ou por 

renomados doutrinadores. 

Consciente de que a violência social possui elo com as falhas no processo de 

ressocialização dos menores em conflito com a lei, devido à fragilidade das políticas públicas 

e a incapacidade de inclusão ou reinserção no convívio familiar e social, este artigo trouxe em 

seu bojo temas relacionados com a necessidade impar de reescrever a história de vida destes 

jovens. 
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Com base nos dados aqui apresentados, tem-se que a construção deste artigo é 

importante para a sociedade que vem sofrendo com altos índices de violência social e, pertine 

a redução de infrações cometidas por menores em conflito com a lei; bem como, ao meio 

acadêmico jurídico que deve abordar exaustivamente as questões que tratam sobre a 

necessidade de políticas públicas direcionadas aos jovens para sua inclusão ou reinclusão no 

convívio social. 

Acentua-se ainda que o presente artigo teve seu desenvolvimento a partir de três 

capítulos específicos, quais sejam: a introdução que traçou o objetivo, problema e a 

justificativa na escolha do tema; o referencial teórico que embasou teoricamente as análises e 

as considerações finais.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo constitui o alicerce deste artigo, posto que as informações aqui 

apresentadas tivessem como base estudos já conclusos, além de dados coletados junto à 

jurisprudência e conceitos doutrinários que foram elementos viabilizadores da abordagem 

sobre os adolescentes em conflito com a lei e a pertinência de políticas públicas para a 

inclusão social. 

Neste artigo, os adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social são 

entendidos como aquelas que vivem negativamente as conseqüências das desigualdades 

sociais; da pobreza e da exclusão social; da falta de vínculos afetivos na família e nos demais 

espaços de socialização, nas ruas, sem o piso vital mínimo da dignidade da pessoa humana, 

em conflito com a lei e marginalizado, oprimido (ABRAMOVAY e outros, 2002). 

 

2.1 Violência Social 

 

O primeiro tema abordado tratou da violência social, visto que a realidade cotidiana 

apresentada pelos meios de comunicação em todo o Brasil aponta para índices alarmantes de 

atos vis e violentos causados por indivíduos cada vez mais jovens. Neste ínterim, aponta-se 

que o índice de adolescentes em conflito com a lei é um dos tristes quadros que se 

descortinam no Brasil, gerando um processo de exclusão e marginalização destes jovens, 

devido à fragilidade do sistema social e jurídico em que se encontram inseridos. 

javascript:void(0);
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No entendimento de Melo (2000) os adolescentes que ingressam ao ―encantador‖ 

mundo do crime, são em sua maioria vítimas de persuasão e ilusão causadas por adultos, que 

em nome de ganhos financeiros utilizam estes menores para atos de violência gerando um 

estado social crítico. 

Contestando a primazia de que os jovens em conflito com a lei cometem atos vis 

devido a sua personalidade violenta, este estudo alicerçou seu estudo na falta de uma estrutura 

familiar adequada que gera um quadro de desalento e leva o menor a agir de forma violenta. 

Sobre esta premissa destaca-se que: 

 

A desestruturação da família é a fonte originadora de vulnerabilidades 

porque as alternativas vividas não são vistas como novas ordens, novas 

estruturas, mas como uma quebra – o caos – a causa de todas as dificuldades 

das crianças que não puderam ter uma socialização ―completa‖ em casa e 

não puderam ter condições ―adequadas‖ para um desenvolvimento 

―saudável‖ (SZYMANSKI apud FANTE; CASSAB, 2007, p.8).  

 

Nesta contextualização, há que se observar a imperiosa necessidade de que todos os 

adolescentes sejam educados no seio de famílias estruturadas, capaz de oferecer as condições 

para uma vida digna ao menor, construindo o seu direito de ser um cidadão de bem. 

Sob esse entendimento tem-se a concepção de Sales (2007), de que o cenário 

brasileiro na atualidade apresenta o aumento de casos de violência social em que o cerne são 

adolescentes enquanto vítimas ou algozes, sendo que por vezes, ocorre que os interesses 

sociais entram em conflito com os interesses dos governantes e os jovens são renegados ao 

status de delinquentes ou marginais, na maioria dos casos sem condições de crescimento, 

educação ou dignidade.  

Surge assim, a concepção de que o ECA deve atuar como manto protetor dos direitos 

de adolescentes, sendo que o referido Estatuto disciplina em seu artigo 3º que: 

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, afim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade 

(BRASIL, 1990, p.1). 

 

Ao analisar o artigo 3º, pressupõem-se a pertinência de que os adolescentes gozam de 

direitos fundamentais, que devem ser concedido primeiramente, pelos próprios familiares e, 

ainda pela sociedade e Estado, garantindo aos adolescentes condições dignas de vida. Cabe 
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aqui a compreensão de Tavares (2001, p.34) de que: ―O escopo é, no sentido mais lato, o 

interesse infanto-juvenil, seja coo conceituam alguns, o superior interesse, o interesse maior, 

seja como definem outros, o melhor interesse da criança e do adolescente‖. 

Não obstante a todas estas ponderações, analisa-se que, infelizmente, um 

significativo contingente de menores são excluídos do sistema social e sofrem os efeitos da 

marginalização, realidade esta que se arrasta por décadas no Brasil, como se avalia na 

concepção de Veronese:  

A criança ou adolescente marginalizado, sobretudo aquele que optou pelo 

delito como forma de protesto, é o que não teve oportunidade de afirmar 

socialmente sua própria existência. Assim, até a realização de determinada 

atitude anti-social escapa-lhe o entendimento, de igual modo lhe esvai a 

significação social de seu estado de marginalização social (VERONESE, 

1999, p.183). 

 

Sob as sábias e refletidas palavras de Veronese (1999), há que se compreender que o 

processo de marginalização dos menores que aumentam o número de excluídos, faz com que 

estes sejam atraídos para o mundo do crime e a sociedade sofra como consequência com o 

aumento do índice de violência social.  

Na busca por contornar este problema, em casos de desespero e descontrole social, 

segundo Sales (2007) a própria sociedade tenta corrigir o erro de exclusão, cometendo outro, 

ao tratar jovens em conflito com a lei como pré-marginais e futuros encarcerados privados 

mais do que de sua liberdade, mas também de seus direitos fundamentais, gerando assim, 

obstáculos para a ressocialização. 

Segundo a compreensão de Melo (2000) não há que se conceber que qualquer criança 

ou adolescente possa nascer ―menor infrator‖ ou com atos em conflito com a lei, sendo que 

por diversos problemas, que vão desde a complexa fase emocional na transição 

criança/adolescente e adolescente/jovem, até o processo de abandono e falta de oportunidades, 

são geradores deste quadro de violência. 

Assim, os menores em conflito ou confronto com a lei evidenciam não apenas as 

peculiaridades psicológicas e emocionais desta fase etária, mas também, as dificuldades 

impostas por uma vivência em que a falta de oportunidades e a fragilidade da educação e a 

desestrutura no âmbito familiar e escolar são elementos causadores desta cruel realidade. 
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2.2. Os Menores em Conflito com a Lei 

 

No Brasil, durante décadas as questões que envolveram os menores em conflito com 

a lei foram tratadas como causa da violência social, porém, com o avanço de estudos, 

especialmente no campo jurídico, observou-se que a maior parte dos casos de adolescentes em 

atos vis são consequências de uma realidade desestruturada da família e da vida em sociedade. 

Sendo que o traçado histórico pode ser assim observado a partir da compreensão de 

que: 

 

A primeira Legislação acerca dos direitos infanto-juvenis foi instalada na 

cidade do Rio de Janeiro no período Brasil - Colônia e do Império, 

conhecida com a Casa e a Instituição Roda dos Expostos [...] 

Surge em 1830 o Código Penal promulgado pelo Império, adotando a Teoria 

do discernimento, o qual estabelecia que os menores de 14 anos que tivessem 

agido com discernimento, seriam recolhidos a Casa de Correção pelo tempo 

que o juiz julgasse necessário, não podendo passar da idade de 17 anos. E 

entre 14 e 17 anosos menores estariam sujeitos às penas de cumprimento 

equivalente a 2/3 do que cabia ao adulto, e os maiores de 17 anos e menores 

de 21 anos gozariam da atenuante de menoridade. 

Em 1890 foi editado o primeiro Código Penal da República, o qual adotou 

também a Teoria do discernimento, ficando declarado a irresponsabilidade 

de pleno direito dos menores de 9 anos, o qual ordenava que os menores de 9 

a 14 anos que agissem com discernimento fossem recolhidos a 

estabelecimento disciplinar industrial pelo tempo que o juiz determinasse 

(JANSEN, 2011, p.2). 

 

Ao analisar as ponderações de Jansen (2011) concebe-se o entendimento que desde o 

período do Brasil Colônia existia preocupação com as condições que envolviam a segurança 

do direito dos adolescentes, porém, estes eram concebidos como menores infratores quando 

em conflito com a lei, o que criava uma legião de excluídos sociais. 

É pertinente observar as ponderações de Melo (2000) de que a legislação que 

assegura os direitos dos menores passou por três fases distintas: 1) Entre 1830-1927, período 

em que as normas eram discriminatórias; 2) Entre 1927-1989 em que ocorreu um processo de 

amparo assistencialista e 3) A partir de 1988 com o advento do ECA, com uma visão mais 

humana e de proteção integral aos menores. 

Neste sentido, entende-se que uma das medidas que podem amenizar este conflito 

que gera violência no presente e no futuro é o incentivo à educação e à convivência familiar e 

social. Sob esse prisma, tem-se: 
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[...] a educação é direito da família, não passando a escola de prolongamento 

da própria instituição familiar. Ao Estado cabe oferecer recursos para que a 

família possa desobrigar-se do encargo da educação [...] o ensino é obrigação 

do poder público e livre à iniciativa privada (SAVIANI, 1997, p.19). 

 

A luz destas concepções aponta-se como do Estado conceder a sociedade um sistema 

educacional eficaz, que possa fazer de adolescentes pessoas livres dos trágicos índices de 

violência social devido ao processo de exclusão gerado pela condição de hipossuficiente e 

falta de oportunidades que geram a disponibilidade para entrar em conflito com a lei. 

Destaca-se que segundo o que está disciplinado no art. 53 do ECA conforme Brasil 

(1990, p.14): ―A criança e ao adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho [...]‖, pode-se analisar a necessidade de políticas públicas que incentivem a educação 

e o resgate da cidadania. 

Concebe-se que os menores em conflito com a lei são direcionados para esta 

realidade por diversos motivos que devem ser considerados, como, por exemplo, o processo 

de exclusão social vivenciado por menores que se tornam estatisticamente mais um menor 

infrator, longe dos bancos escolares, sendo que sobre isso, tem-se o seguinte entendimento: 

A pouca idade, baixo grau de instrução, nenhum apuro cultural inicia sua 

vida produtiva à procura de minorar a pobreza legada e transmitida pelo 

passado; que encontra dificuldades de se inserir no mercado formal do 

trabalho, principalmente em tempos de elevadas taxas de desemprego [...] 

(FELISMINO; SILVA, 2007, p.3). 

 

Neste diapasão, compreende-se que estes jovens em conflito com a lei não são 

apenas os algozes construtores de uma sociedade violenta, mas como aponta Melo (2000) são 

vítimas de uma sociedade fragilizada em que as políticas públicas são ações que geram 

soluções paliativas para o problema central que é a necessidade de ações capazes de gerar a 

inclusão social destes jovens. 

Ainda segundo este mesmo entendimento: 

A criança, de uma forma geral, é credora de proteção integral em razão de 

sua condição de pessoa em desenvolvimento e necessita de prioridades, de 

proteção e socorro, no atendimento dos serviços públicos ou de relevância 

pública, na preferência da formulação e execução das políticas sociais 

públicas e destinação privilegiada de recursos (MELO, 2000, p.3). 

 

As políticas sociais públicas de responsabilidade do Estado constituem a base de um 

programa que pode resgatar a dignidade de adolescentes em conflito com a lei, aumentando 
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significativamente o índice de ressocialização, sendo que, esta é uma realidade que se 

agiganta nas últimas décadas, especialmente, a partir da promulgação da Carta Magna de 

1988, em que ocorreu uma percepção jurídica em favor ao bem estar de adolescentes. 

 

2.3 Ressocializar o Menor para Reduzir a Violência e Aumentar a Inclusão Social? 

 

Para que ocorra a inclusão social dos adolescentes em conflito com a lei é essencial que 

existam políticas públicas que objetivem a ressocialização e, com isso, possa ser amenizado o 

índice de violência social, especialmente, envolvendo menores. 

Ao discorrer sobre as medidas socioeducativa, como reflexo de uma reinserção dos menores 

no convívio social, tem-se: 

As medidas sócio-educativas (sic) objetivam ressocializar o menor infrator 

para a convivência social, desejando que cumpra satisfatoriamente as 

medidas, inserindo-o na sociedade com novos ideais e perspectivas, de modo 

a se tornar um adulto habilitado para conviver de maneira produtiva em seu 

meio sócio-familiar. A ressocialização que se pretende conseguir através das 

medidas sócio-educativas visa a integração do menor ao mundo social, 

familiar e escolar, por outro lado, não se deve esquecer que muitas vezes, 

quem produz a criminalidade é a própria sociedade[...]. Antes de falar em 

educação e de reinserção social é necessário, portanto, fazer um exame do 

sistema de valores e dos modelos de comportamentos presente na sociedade 

em que se quer inserir o preso. Tal exame não pode senão levar à conclusão 

de que a verdadeira redução deveria começar pela sociedade, antes que pelo 

condenado. Antes de querer modificar os excluídos, é preciso modificar a 

sociedade excludente, atingindo, assim a raiz do mecanismo de exclusão. O 

principal objetivo do processo sócio-educativo deve constituir-se em 

condição que garanta o acesso do menor as oportunidades de superação de 

sua condição de exclusão e participação na vida social (JANSEN, 2010, p.5).  

 

Não bastam somente ações que permitam o menor não ser punido com a privação de 

liberdade quando entra em confronto com a lei, isto porque segundo Jansen (2010) é preciso 

que as medidas socioeducativas perpetuem uma condição de ressocialização e inclusão social, 

e para isso família, escola, governo e toda a sociedade devem atuar em sintonia. 

A participação dos pais segundo Marques e Cruz (2000) inicia na abordagem para 

saber se os adolescentes estão usando algum tipo de entorpecentes e, também quais os 

motivos que o levaram a praticar o delito, isto porque a adolescência é um período complexo e 

contraditório, em que sentimentos são cotidianamente mudados, necessitando de apoio da 

família. 
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As políticas públicas que atuam diretamente na ressocialização segundo Volpe Filho 

(2010) atuam de forma a permitir o resgate da cidadania e o direito a uma vida digna, que por 

diversos motivos são negados aos adolescentes levando-os a entrar em conflito com a lei. 

Reitera-se que a complexidade emocional e vivencial dos adolescentes é elementos 

geradores de conflitos com a lei que necessitam de ações socioeducativas, as quais, no 

entendimento de Simões (2008, p.240) são àquelas: ―[...] aplicadas ponderando-se as provas, 

de um lado, sobre a materialidade dos fatos (veracidade) denunciados; e, de outro, sobre a 

autoria do adolescente‖. 

Aponta-se que a vida destes adolescentes é construída a partir de muitos problemas e 

privações e, segundo Tavares (2010, p.114): ―Cediço é o argumento de que nossa realidade 

social impele a essa inelutável degradação. [...]‖, reitera ainda o autor que: ―[...] Sabe-se que, 

realmente, não existem à disposição da Justiça especializada estabelecimentos de segurança e 

educação para recolher todos os adolescentes que desassossegam a população. [...]‖. 

Disciplina assim o ECA em seus artigos 98 e 112 que: 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 

sempre que os direitos conhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III – em razão de sua conduta. 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 

poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I – advertência; 

II – obrigação de serviços à comunidade; 

III – prestação de serviços à comunidade; 

IV – liberdade assistida; 

V – inserção em regime de semi-liberdade; 

VI – internação em estabelecimento educacional; 

VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1° A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de 

cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração; 

§ 2° Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 

trabalho forçado. 

§ 3° Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições 

(BRASIL, 2007, p.19-21). 

 

Segundo o entendimento de Mezzomo (2004) o Conselho Tutelar e outros órgãos 

também devem agir com responsabilidade no que se relacionam a amenizar os problemas que 

possam existir na vida dos adolescentes e, para isso, as políticas públicas devem ser 

norteadoras de ações de inclusão social. 
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Importante ressaltar que medidas protetivas previstas no at.101, incisos I a VII do 

ECA podem ser executadas pelo Conselho Tutelar, permitindo que a política da infância e 

juventude tenha resultados práticos. 

Verifica-se o referido artigo: 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 

criança e ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela 

Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

[...] (BRASIL, 2007, p.19).  

 

Dentre as atividades relacionadas às políticas públicas aponta-se a observação do 

artigo 101 que sanciona o acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento 

familiar e, ainda, busca colocar os adolescentes em famílias substitutas, quando estas medidas 

são protetivas e tem por objeto a reinserção dos adolescentes na sociedade. 

Sobre o Conselho Tutelar e seus objetivos nas políticas públicas para adolescentes, 

tem-se que: 

Em outras palavras, o objetivo da intervenção do Conselho Tutelar é 

unicamente a descoberta das causas da conduta infracional atribuída à 

criança, com a aplicação - e posterior acompanhamento da execução - de 

medidas que venham a neutralizar a situação de ameaça ou efetiva violação a 

seus direitos fundamentais, numa perspectiva unicamente preventivo-

protetiva e jamais repressivo-punitiva (DIGIÁCOMO, 2011, p.1). 

 

Entende-se assim, que o Conselho Tutelar é um órgão que tem importante papel no 

processo de reinserção na vida social dos adolescentes em conflitos com a lei, primando pela 

ressocialização e oportunidade de que estes jovens possam ser reintegrados em suas famílias e 

na sociedade, sem o estigma de infratores. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm#art2
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O primeiro ponto a ser concluído neste artigo é que a discussão acerca da 

necessidade de políticas públicas para a inclusão social dos adolescentes em conflito com a lei 

é uma matéria multidisciplinar, que tem como premissa o apoio e ações restauradoras das 

oportunidades de vida destes jovens, tanto pelo Legislador Pátrio, quanto pelos familiares, a 

escola e a sociedade. 

Também tencionou este estudo apontar que as infrações cometidas pelos 

adolescentes, não são, em sua maioria devido a sua essência criminosa, mas constitui um 

conjunto de problemas que iniciam na complexidade emocional e psicológica da fase 

adolescente, até a precariedade de condições de vida destes menores que por impulso ou 

encantamento entram para o mundo do crime. 

Em face do exposto, tem-se que este artigo não defende a impunidade dos menores 

em conflito com a lei, porém, apregoa jurídica e humanamente analisando que esses menores 

sejam punidos com um tratamento proporcional a sua estrutura de adolescente, possibilitando 

a ressocialização e evitando o crescimento da violência causado pela exclusão social. 

Foi observado um processo de humanização nas Constituições Federais brasileiras, 

com relação a proteção dos direitos dos adolescentes em conflito com a lei, sendo que a Carta 

Magna de 1988 pode ser entendida como um grande avanço do Legislador Pátrio no que se 

relaciona a segurança dos direitos destes adolescentes. 

Pontuou-se que em outras constituições brasileiras já houve o interesse e a 

preocupação com as questões que envolviam os adolescentes, porém estes eram tratados como 

menores infratores e as ações eram punitivas e não protetivas. 

Nesta seara tem-se que os adolescentes em conflito com a lei desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 passaram a ter novo tratamento, ainda mais quando pela Lei n. 

8.069/90 que instituiu o ECA, porém as ações socioeducativas aplicadas ainda não alcançam 

os resultados esperados no que se refere ao processo de inclusão social dos menores em 

conflito com a lei, visto que é imprescindível a participação de toda a sociedade e, 

especialmente dos familiares, o que nem sempre ocorre. 

Por fim, observou-se no decorrer da estrutura deste artigo que os adolescentes são 

vítimas e algozes quanto à violência social, sendo importante citar que é preciso um processo 

de mobilização dos familiares, poder público, órgãos como o Conselho Tutelar e da própria 
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sociedade para viabilizar a inclusão social destes adolescentes. No entanto, para que se 

desvele este novo quadro é preciso que um novo porvir consciente seja efetivamente 

vivenciado sem demagogias inicialmente dentre os próprios acadêmicos do curso de Direito. 
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CABECEIRA DO CÓRREGO GRANDE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

MORRO REDONDO: UM ESPAÇO DE RESISTÊNCIA A INVASÃO DE GRANDES 

FAZENDAS CRIADORAS DE GADO 
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Resumo:  

Este trabalho socializa o relato de experiência realizada na comunidade quilombola Morro 

Redondo no local denominado Cabeceira do Córrego Grande, por funcionárias da E.E. José 

M. Bento e teve como objetivo trazer a conhecimento dos alunos, moradores e sociedade em 

geral como se encontra esse pequeno e importante ecossistema hoje cercado por fazendas, 

gados e cercas de arame farpado que ameaça constantemente sua extinção assim como tudo 

em seu entorno. A comunidade Morro Redondo compõe o imenso Território Quilombola Vão 

Grande, próximo a Serra das Araras a 75 km do Município de Barra do Bugres/MT, a 

comunidade é cercada por altas serras e segue resistindo ao tempo, com seus moradores fiéis 

as tradições culturais e religiosas na ancestralidade negra, com suas casas de pau a pique e os 

insubstituíveis fogões a lenha, com seus saberes e fazeres passados de pais para filhos, e esse  

espaço hoje reduzido numa pequena nascente de água salobra que por mais de 200 anos 

abasteceu a comunidade com sua água límpida e abundante. Demonstrar o importante papel 

dos poucos moradores que ali ficaram levanta algumas questões trabalhadas na escola com 

nossos alunos como: preservação do território quilombola e sua sustentabilidade, 

demonstrando como em um pequeno espaço puderam resistir tanto a ação do homem e como 

podemos tomar como exemplo de vida e de sustentabilidade para que outras nascentes sejam 

mantidas, preservadas e valorizadas por seus moradores para que além de símbolo de 

sobrevivência seja também símbolo de resistência pela preservação das manifestações 

culturais e religiosas, modo de produção agrícola, e do sentimento de pertencimento através 

da identidade local. 

Palavras-Chaves: Sustentabilidade. Quilombo. Educação. 
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INTRODUÇÃO 

 

É fato que pouquíssimas comunidades quilombolas ainda conseguem manter vivas as 

tradições culturais de seus antepassados, demonstrando através da sua cultura a resistência 

contra a violência sofrida por anos e anos, e isso vem sendo abertamente discutido e 

demonstrado a sociedade todas as formas de desrespeitos e injustiças contra uma parcela da 

população, colocando-as em risco com os mais básicos dos direitos como: moradia, educação, 

saúde, alimentação, direito a tradição, ao respeito a seus saberes, á cultura e também ter 

direito a uma vida em comunhão com o meio ambiente, relegando-se a situações de injustiça 

não só social mais muito mais amplamente a situações de injustiça ambiental. Atualmente, as 

comunidades quilombolas são reconhecidas pelo Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

O seu artigo 2º estabelece que: 

―Consideram-se remanescentes de comunidades quilombolas, para fins deste 

Decreto, os grupos etnicorraciais, segundo critérios de auto atribuição, com 

trajetória histórica própria, dotadas de relações territoriais especificas com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência á opressão 

histórica sofrida‘‘. 

Sabemos que um povo que perde seu território também perde em parte sua identidade, 

e que intrinsicamente ser humano/meio ambiente estão ligados e representados nas histórias, 

na ligação com o sagrado, que são as manifestações religiosas e culturais, nos modos de 

produção agrícola sustentável, nos mitos e lendas que permeiam o imaginário de muitos 

moradores de comunidades, dessa forma um povo que perde suas terras perde também a sua 

história e sua identidade de grupo. 

É justamente os conflitos socioambientais em todo país, aqui em Mato Grosso, e 

especificamente falando na comunidade quilombola Morro Redondo, as principais causas de 

desaparecimento de comunidades rurais, pois desde muito tempo os conflitos nesses espaços 

tem vergonhosamente exterminado com essas populações. Conforme o livro (Escola, 

Comunidade e Educação Ambiental, da Sec. Edu. Mato Grosso p.274), aponta que o 

sociólogo Henri Acselrad (2004, p.26), um dos pensadores mais atuantes neste campo de 

investigação no Brasil, elabora a noção de conflitos ambientais como sendo: 

[...] os conflitos que envolvem grupos sociais com modos 

diferenciados de apropriação, uso e significação do território, 

tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a 

continuidade das formas sociais de apropriação ameaçada por 

impactos indesejáveis- transmitidos pelo solo, água, ar ou 
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sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de outros 

grupos. 

Dessa forma o que ocorre na comunidade quilombola Morro Redondo é comum em 

todo Estado de Mato Grosso, a disputa por água enfraquece essas pequenas comunidades que 

tentam a todo custo preservar suas origens, seus territórios sua história, pois se veem cercadas 

por pastos, gados, arames farpados que ultrapassam seus limites e tomam aquilo que para a 

humanidade é o bem mais precioso, sua fonte de vida a água, assim as poucas famílias que 

ainda resistem no território pouco a pouco viram as cercas chegando e perdendo suas minas de 

água doce e salobra, onde metros por metros a voz dos mais fortes falou mais alto, onde a 

justiça sempre foi, é e sempre será cega, pois demonstrou nunca ter se importado com essas 

pequenas populações que sempre estiveram às margens da sociedade e que nunca foram 

tratados com igualdade de direitos. 

Aliás, sabemos que esses direitos existem, porém para alguns estão somente nos papéis 

e só foram escritas para cumprir com os dispositivos legais que diz respeitar aos direitos dos 

seres humanos, porém quem vive esses conflitos e essas realidades em comunidades sabe que 

na prática é bem diferente e o que acaba prevalecendo é sempre o que tem poder aquisitivo 

maior. 

A comunidade Morro Redondo está localizada próxima a Serra das Araras compondo 

com mais outras 4 comunidades o imenso Território Vão Grande, sendo concebido a elas o 

reconhecimento e a certificação de comunidades remanescentes de quilombo em 2005 por sua 

formação histórica pela Fundação Cultural Palmares  e resistindo ao tempo 12 famílias que 

ainda permanecem no local que segue conservando suas origens, sua moradora mais antiga 

que ali viveu e que se tem registro é a senhora Serafina Maria da Cruz nascida no ano de 1876 

nas proximidades da comunidade, porém raro um que não seja parente sua, pois as 

comunidades foram primeiramente habitadas por duas grandes famílias que casaram seus 

filhos povoando esse que hoje é o Território Vão Grande. 

E é nessa comunidade que nasce esse importante córrego chamado pelos moradores de 

―córgo grande‖ uma mina de água salobra que por muitos anos abasteceu a comunidade local 

e que a usavam para todas as coisas como: cozinhar, lavar roupas e vasilhas, para se banharem 

ou simplesmente se refrescarem nos dias quentes. 
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Para a família do senhor Camilo Henrique Lima 50 anos, e sua esposa Maria da Glória 

de Lima 43 anos, ele neto da Serafina Maria da Cruz e um dos herdeiros do pouco mais de 30 

hectares de terra que sobraram de seus antepassados onde está localizada a cabeceira do 

córrego grande, relata que: 

―Na época dos meus pais, eles tinham um grande cuidado com a 

cabeceira, não colocavam fogo, lixo nem desmatavam, 

aconselhavam nós os filhos e os vizinhos para não desmatarem as 

beiras do córrego e não venderem suas terras para fazendeiros 

criadores de gado, porém poucos dos meus parentes ouviram o 

que meu pai falava e pouco a pouco foram vendendo até 

chegarem bem próximo do córrego, cercando uma das minas de 

água saloba dizendo ser o dono de uma das minas d‘água, 

passando o arame farpado e tirando uma das minas de nós e dos 

moradores da comunidade e por maldade em 2010 gradeou a terra 

perto das minas, escorrendo muita terra, tentamos tirar toda terra, 

mas com as chuvas, quase que a água deixou de correr por 

completo, dai foi que colocamos esse tambor onde ainda saia um 

fiozinho de água, mas mesmo assim foi enfraquecendo com isso 

enfraqueceu o curso da água que cai no Rio Jauquara, e só agora 

em 2014 ela criou força e até agora parece que vai aguentar a seca 

se Deus quiser‖. 

É com preposição de tornar visível o conflito sobre acesso a terra e água e dialogá-lo 

na escola que levou-nos a realizar esse trabalho, dando voz ao pequeno ecossistema existente 

na comunidade Morro Redondo e principalmente ouvindo os relatos dos moradores que 

tentam a todo custo preservar esse espaço que foi tão importante no passado e que ainda 

mantém as mesmas características de 200 anos atrás, porém reduzido com menos espaço e que 

se encontra nesse momento cercada por pastos, gados, e arames farpados. 

E é emocionante quando se adentra o local, a impressão é que está em um lugar 

mágico, árvores tão altas e com troncos tão grossos que seria preciso muitas pessoas para 

abraça-la, em cada árvore várias espécies de orquídeas todas com aparência de ter encontrado 

um excelente local para viverem, a água escorre límpida e abundante pelo tambor e ao redor 

plantas aquáticas flutuam alegremente, dando a impressão de serem pais e filhos devido ao 

seu tamanho. 

Enfim a água desce por poucos metros dentro dessa reserva desse casal de moradores, 

mas em pouco tempo atravessa a cerca e entra nas terras do fazendeiro, e a partir dai vai 

mudando sua paisagem, o pasto nesse espaço chega bem próximo do córrego, onde os gados 

descem sedentos para beberem água, matando toda vegetação que tenta crescer nas suas 

margens, as árvores já não são mais as mesmas, pois já ocorreram as queimadas e os 
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desmatamentos, e descendo pela margem do córrego pode-se observar o contraste de um lugar 

para outro e nesse momento enfim a caminhada conseguiu atingir o seu propósito. 

Pois só através da observação veio à reflexão sobre todos os espaços do Território, 

sejam minas de água doce ou salobra e como estão e que valores estão dando para esses 

reduzidos espaços em suas comunidades, se ainda existem em outras comunidades lugares 

iguais a esse visitado ou se é o único de todo Território Quilombola, ficando decidido pelas 

funcionárias que são moradoras locais que dariam continuidade ao trabalho desenvolvido 

naquele momento, com levantamento e mapeamento de todos esses espaços que estivessem 

dentro das comunidades para futuramente poderem usa-la para socialização, nos 

planejamentos escolares, planos de aulas e outros. 

Portanto possibilitar introduzir no âmbito escolar os conflitos, os saberes e fazeres 

desse povo que mantém suas tradições culturais e religiosas, que trabalha a terra de forma 

consciente e sustentável, e que, sobretudo sem conhecimentos científicos perceberam a 

importância da preservação daquele pequeno espaço onde se podem encontrar diversas 

variedades de árvores gigantescas, de orquídeas, pássaros e pequenos animais, assim dessa 

forma ao mesmo tempo em que identificamos fazemos a valorização dos moradores, e desses 

espaços, podemos também em curto prazo introduzir e permear com o tema o Currículo da 

escola assim estará abordando o que preconiza as Orientações Curriculares para a Educação 

Escolar Quilombola, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola como também a Lei 10.639/03 e tantos outros.  

Por isso as Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais aponta que o 

currículo reproduz valores que irão participar da formação de identidade individual e/ou 

coletiva. Nesse sentido, Moura (2004, p.6) salienta que: 

A grande diferença que se deve destacar entre a transmissão do 

saber nas comunidades negras rurais e nas escolas é que, no 

primeiro caso, o processo, fruto da socialização, desenvolve-se de 

forma natural e não formal e, no segundo, o saber nem sempre 

está referenciado na experiência do aluno. 

Continuando ela diz que a Educação Quilombola tem um papel: que é a de mediar o 

saber escolar com os saberes locais, advindos da ancestralidade que formou a cultura do 

segmento negro na África e no Brasil. Assim, o currículo deve garantir os conhecimentos e 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1199 

saberes quilombolas, tratando sua própria história, formas de luta e resistência como fonte de 

afirmação da identidade quilombola e nacional. 

É fato que por tempos os currículos escolares descaracterizavam nossos alunos, 

minimizando sua história e seu povo, hoje já não se concebe mais isso, pois as lutas por 

escolas que tivessem uma identidade estão surgindo pouco a pouco em todos os cantos do 

Brasil, e felizmente não é raro encontrar profissionais da educação que está seriamente 

comprometido com essa nova necessidade da escola e da comunidade, que é estar mais 

próxima da realidade sociocultural dos alunos, para que além de formar cidadãos críticos, 

conscientes, capazes de construir, contar, descontruir e recontar sua história, possam também 

ser protagonista e criar sua própria história. 

Dessa forma fica explicito o importante papel dos moradores, alunos, professores e 

comunidade em geral quando chama para si a responsabilidade de dialogar e garantir a 

especificidade das vivências das realidades e histórias das comunidades quilombolas do 

Território Vão Grande no espaço escolar. 

Portanto o trabalho deixou-nos uma grande lição na qual utilizaremos a fala da autora 

Glória Moura (Quilombos Contemporâneos: resistir e vencer p.21) para demonstrar a 

intensidade do sentimento dos poucos moradores que residem nesse local. 

 ―Assim, fica claro que o valor da terra para os habitantes das 

comunidades remanescentes de quilombo é diferente do valor da 

terra para os demais que exploram a atividade rural. Terra é 

patrimônio cultural, terra é plantar para sustentar a família, terra é 

vida, terra é festa, terra é história dos antepassados, é 

religiosidade. Terra é tudo‖. 

Assim como aponta Glória Moura (Quilombos Contemporâneos: resistir e vencer 

p.40) há necessidade imperativa de se tornar a escola mais próxima da realidade sociocultural 

de seus alunos, levando em conta os valores culturais locais numa perspectiva universal, se 

quiser formar cidadãos capazes de construir a sua própria história, num Brasil plural e 

verdadeiramente democrático. É dever do Estado e da sociedade superar essa situação. E foi 

partindo também desse pressuposto que surgiu a idealização e formatação desse trabalho 

coletivo. 

E dessa forma no decorrer do ano letivo na escola e posterior a ele daremos 

continuidade a pesquisa e aos relatos para que de fato possamos dialogar os espaços externos 

dos modos de vida das comunidades quilombolas do território Vão Grande no âmbito escolar. 
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EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA: QUAIS AS POSSIBILIDADES DE UMA 

CIDADANIA EMANCIPADA? 
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Resumo: 

O presente texto tem como objetivo, tecer uma breve reflexão sobre as questões que 

abordam a relação escola x violência x disciplina, neste sentido pretende discorrer sobre 

os problemas de violência e disciplina na escola, na intenção de tentar elucidar a 

perspectiva de cidadania desenvolvida pela escola atual e finalmente investigar as 

possibilidades de a escola promover uma cidadania emancipada no contexto de 

violência social. O texto busca relacionar estas temáticas com a realidade vivenciada 

nas salas anexas da Escola Municipal Renê Barbour, em funcionamento na Escola 

Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho, localizada no assentamento Rio Branca, situada há 

aproximadamente 60 km da sede do município de Nova Olímpia e 300 km da capital do 

Estado de Mato Grosso.  

 

Palavras Chave: Educação do Campo. Violência.  
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A invasão chegou de barco nesta América Latina  

Veio riscado da Europa este plano de chacina  

Vinham em nome da civilização  

Empunhando a espada e uma cruz na outra mão (bis)  

Nos pelourinhos da morte tanto sangue derramado  

Pra mão-de-obra barata índio e negros escravizados  

São três histórias neste grande continente  

Um bem antes dos invasores chegarem  

E há segundos cinco séculos de invasão  

E a resistência índia-negra popular  

E a terceira é a que vamos construindo  

Pra destruirmos a raiz de todo mal  

E a nova etapa vai trilhando por aqui  

Quinhentos anos de Campanha Continental  

Músicas de Zé Pinto 

 

Segundo Arroyo (2007) existe varias pesquisas e reflexões relacionadas à 

questão da violência, principalmente a violência infanto-juvenil, discutindo tanto as 

diversas formas de violentar as crianças, adolescentes e jovens, quanto às diversas 

formas de envolvimento da infância, adolescência e juventude nas redes de tráfico, 

agressão, roubos, assaltos e mortes. O autor destaca a urgência de pesquisas que 

investiguem quais os impactos que provocam as violências e as reações à violência 

infanto-juvenil na função da escola e da docência, na imagem dos educandos 

especificamente na imagem da infância e adolescência populares. 

Entretanto, estes são sem dúvida tópicos relevantes a serem estudados, pois em 

nosso meio existe todo tipo de violência, os jovens e adolescentes e as crianças estão 

vivendo num mundo adulto em que a sua expectativa de vida está sendo pautado em 

meios tecnológicos que lhes dão aceso a todo tipo de informação, mas não consegue lhe 

dar o amor de uma mãe e de um pai, não consegue medir a veracidade das amizades, e 

não consegue estipular limite. Muito se fala em ser cidadã em cidadania, nos seus 

direitos e deveres, mas não conseguem fazer com que esses termos se façam valer na 

sociedade em que vivemos. 

A cultura escolar opera tradicionalmente com termo violência passou a unificar 

condutas diversificadas. Um exemplo são as condutas indisciplinadas que sempre 

existiram nas escolas e que passaram a ser interpretadas e classificadas como violência, 

segregando alunos antes vistos como indisciplinados, na categoria de violentos. 

A introdução da categoria alunos violentos introduz um novo 

parâmetro, que toca em dimensões humanas mais segregadoras, com 

impactos não apenas nos processos tradicionais de enturmação, 

avaliação, aprovação-reprovação e gestão dos percursos individuais de 

ensino-aprendizagem, mas com impactos nos processos de 

desenvolvimento humano, ético, cultural, identitário de coletivos 
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segregados como violentos. Como uma criança-adolescente ou um 

coletivo de crianças, adolescentes ou jovens elabora o fato de ser 

catalogado como violentos, infratores, bárbaros em seus processos de 

conformação de identidades? Como os profissionais desses delicados 

processos serão capazes de acompanhá-los? São questões trazidas 

pelas novas formas de segregação que indagam as pesquisas e a 

reflexão pedagógica. (ARROYO, 2007, p.2). 
 

Esta afirmação faz com que se classificam os piores dos melhores, mas não se 

encontra a solução do problema, sabemos que muitos problemas relacionados com a 

violência vêm das famílias, mas o que fazer com isso? Como a sociedade e a escola 

podem resolver isso? E na escola do campo existe esse tipo de problema? Quais as 

condições sociais que levam a acontecer à violência? 

A problemática salientada por Arroyo deve ser situada, sobretudo, na 

necessidade de compreensão dos sujeitos sociais que buscam a escola, ou seja, as 

crianças, jovens e adultos. Os textos auxiliares que compõem esta unidade foram 

selecionados com a intenção de aprofundar essa discussão e importa apenas destacar 

que estamos falando e tratando, na escola, com seres de relações sociais, sujeitos 

históricos, produtores e produzidos no/pelo contexto social. 

As inquietações apresentadas nas pesquisas que discutem esta temática 

concentram-se mais na condição de réus e agentes infanto-juvenis de atos de violência 

do que na sua condição de pacientes e vítimas, este fato se reflete nos ambientes 

escolares. Neste contexto o autor leva a refletir sobre os sentimentos do educando que é 

enquadrado como violento e também sobre nossa postura enquanto profissional que 

acolhe ou não, este educando. 

Essa atitude, de ser um profissional da educação nessas condições de trabalho 

vistas e presenciadas por todos é muito preocupante, pois vivemos em uma sociedade 

em que as leis são postas para todos, mas o problema na raiz não é solucionado e nem 

sugerido condições de como será trabalhado. Mais uma questão a ser estudada por que 

sabemos que a violência está em latente em nosso meio, mas não sabemos como superá-

la. 

Comparando a situação apresentada por Arroyo com a realidade da Escola Renê 

Barbour
377

, é possível afirmar que a violência física não se constitui uma problemática 

                                                           
 
 
 
377

A Escola de Educação Básica Deputado Renê Barbour – Extensão Campo – está localizada á 60 km do 

município de Nova Olímpia em funcionamento no prédio da Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho, 
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no cotidiano escolar. Talvez por se tratar de uma escola localizada na zona rural, fruto 

da organização dos trabalhadores, ou quem sabe, a ausência da violência
378

 esteja 

relacionada à constituição da escola como ―Centro Cultural‖ do assentamento, 

funcionando como um espaço de lazer, cultura, religião e esporte. Um lugar de 

encontros e partilhas. Mas isso não á deixa impune á outros tipos de violência. 

Violência simbólica é um conceito elaborado pelo sociólogo Pierre Bourdieu. 

Forma de coação que se apóia no reconhecimento de uma imposição determinada, seja 

esta econômica, social ou simbólica. Segundo Bourdieu, a violência simbólica se funda 

na fabricação contínua de crenças no processo de socialização, que induzem o indivíduo 

a se posicionar no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso dominante. 

Devido a este conhecimento do discurso dominante, a violência simbólica é 

manifestação deste conhecimento através do reconhecimento da legitimidade deste 

discurso dominante. Em Pierre Bourdieu, a violência simbólica é o meio de exercício do 

poder simbólico. 

A violência simbólica é percebida na Escola Renê Barbour não por se tratar de 

uma escola do campo, mas os aspectos que se apresentam essa violência merecem um 

estudo mais aprofundado, mas é percebido pelos educadores na forma como os 

estudantes se comportam em relação aos outros, no grande número de crianças que 

vivem com os avós ou parentes no sitio, no tratamento que se dá ao relacionar o ensino 

aprendizagem do campo e da cidade. Ela também estaria representada no não 

cumprimento do ano letivo devido a não adequação do calendário escolar, dentre as 

muitas situações podemos destacar a quebra dos ônibus e o período de chuva que é 

intenso, estragando as estradas as pontes e os bueiros. Outro ponto importante da 

violência simbólica relacionada diretamente às crianças da escola é a não manutenção 

do transporte escolar que atinge diretamente a segurança dos estudantes colocando eles 

em risco de morte. Esse fato é muito instigante, pois na maioria das vezes os pais e nem 

a unidade de ensino não ficam sabendo dos problemas do transportes o que atinge de 

forma negligente a segurança dos estudantes. 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
localizada no Assentamento Rio Branco, município de Nova Olímpia. Atende a cerca de 100 crianças 

oriundas de seis assentamentos, sendo eles: Assentamento Antônio Conselheiro/Jatobá, Assentamento 

Rio Branco, Assentamento Vale do Sol/ Paloma, Assentamento Riozinho, Assentamento Oziel Pereira e 

Assentamento Nova Conquista. A Escola é organizada por Ciclo de Formação Humana. Atende a 

Educação Infantil, e o I e II Ciclo do ensino fundamental. 
378

 Cabe destacar aqui que a ―violência‖ a que esteparagrafose refere é a violência física. 
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Uma crítica a esse conceito parte do pensamento do filósofo alemão Jürgen 

Habermas e diz respeito à violência equivaler sempre a agressão física, portanto exterior 

ao simbólico. Contudo, essa crítica, além de restringir a violência apenas a dimensão 

física, ignora a possibilidade de as crenças dominantes imporem valores, hábitos e 

comportamentos sem recorrer necessariamente à agressão física, criando situações onde 

o indivíduo que sofre a violência simbólica sinta-se inferiorizado como acontece, por 

exemplo, nas questões de bullying, raça e gênero, questão social, enfim a violência 

simbólica atua muito na educação, a partir do momento em que alguns tentam impor 

suas convicções, usando para isso alunos e professores que se vêem subjugados ao 

outro, aflorando assim desejos não satisfeitos, o que surgem então alguns conflitos. 

Aìda Maria Monteiro Silvia, no texto ―A violência na escola‖ relata a percepção 

dos alunos e professore discutindo a existência de muitas formas de violência, 

destacando entre elas a vivência de práticas sistemáticas de violência e de violação de 

direitos pelo próprio Estado, como é o caso do direito à educação; outro tipo de 

violência que a autora destaca é a violência causada pela exclusão que faz com que a 

maioria da juventude não tenha participação na política, ou na produção econômica, 

social e cultural. Segundo a autora a violência também aparece nas relações entre as 

instituições públicas e os seus usuários. A autora alerta que a sociedade parece não se 

indignar com as violências praticadas no cotidiano. 

O que nos parece bastante grave, além da violência em si, é o fato de que as 

várias formas de violência, produzidas no cotidiano da sociedade, parecem 

não mais indignar a população brasileira. É como se ela fosse "aceita" por 

todos, aponto de a população conviver com esta realidade sem maiores 

traumas, ou seja, a própria vida parece não ter maior significado, chegando a 

ser banalizada. Matar ou morrer não faz maior diferença. 

 

Uma das manifestações de violência relatada pela autora é a violência contra o 

patrimônio publico. Também neste aspecto, há poucos registros na escola Renê 

Barbour, na qual é possível perceber um cuidado dos educandos com o prédio escolar. 

Um exemplo e a manutenção da pintura da escola. O prédio escolar foi construído em 

2004 e apenas em 2014 recebeu nova pintura, embora a primeira pintura estivesse 

envelhecida, as paredes não estavam cobertas de palavrões ou desenhos obscenos, há 

um cuidado visível. Talvez a realização do projeto ―Patrimônio Escolar‖ ao qual 

possibilita a organização escolar de mutirões periódicos com a participação de todos os 

educandos e educadores na limpeza da escola, seja um dos fatores que contribuem para 

esta sensibilização. Outro fator que também pode ter contribuído está representado nos 
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trilhos que culminaram na construção do prédio escolar, adquirido através da 

mobilização da comunidade. 

Em relação às múltiplas faces da violência, é necessário um estudo mais 

aprofundado a fim de investigar como ela se apresenta (ou se esconde) na escola Renê 

Barbour, buscando refletir sobre todas as variáveis que contribuem ou interferem para a 

prática da violência na escola e na comunidade. Certamente, a execução de uma 

pesquisa que procure investigar a percepção dos educandos e educadores em relação às 

múltiplas faces da violência desvele situações invisíveis. 

O autor, Celso dos S. Vasconcellos, nos convida a reflexão no texto: Os 

Desafios da Indisciplina em Sala de Aula e na Escola. Segundo Vasconcellos a 

indisciplina escolar tem ocupado um espaço cada vez maior do cotidiano escolar no 

País. Dentre os fatores que o autor apresenta como motivadores da indisciplina na sala 

de aula merecem destaque ―a queda do mito da ascensão social através da escola‖:  

Este sentido extrínseco ao processo pedagógico foi à tábua de 

salvação de muitos professores: os alunos não viam sentido no que 

estavam fazendo, mas tinha em mente a perspectiva de uma 

recompensa mais tarde. Este era o "projeto educativo" de milhares de 

educadores. Hoje, os alunos continuam não vendo sentido nas práticas 

de sala de aula, e não vislumbram mais um futuro promissor pela via 

do diploma. O professor que baseava sua autoridade neste mito está 

perdido. E, o que é pior, não tem conseguido articular outro sentido 

para o conhecimento, a escola, o estudo. 
 

 De acordo com Vasconcellos, a escola ficou protegida de suas contradições 

internas por muito tempo em função de sua relação de "parceria" com o mercado de 

trabalho. Fazendo com que os educandos se submetessem a disciplina escolar devido a 

sua necessidade do diploma. Entretanto com o aumento dos diplomados e a diminuição 

das vagas devido ao aumento das tecnologias. Esta ―parceria‖ ficou fragilizada. 

 O autor discorre sobre os desafios para contornar a situação de indisciplina nas 

escolas, um destes desafios é, segundo o autor, o resgate do professor como sujeito de 

transformação, motivando-o a acreditar na possibilidade de mudança do outro, de si e da 

realidade. Vasconcellos afirma que “O professor lida sim com a esperança, com a 

utopia; isto faz parte da essência do seu próprio trabalho” 

  

Considerações Finais 

Podemos compreender na pesquisa desenvolvida na escola Municipal Deputado 

Renê Barbour que a violência simbólica é uma das formas de agressão aos direitos das 

crianças, jovens e adolescentes freqüentes e feitas de forma inerente ao conhecimento e 
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a vontade dos que a praticam, porém a violência existe e é notada claramente dentre as 

pessoas do convívio das crianças como nos diz Arroyo (2007) à violência passou a 

serem consideradas condutas diversificadas. O que nos deixa claro que esse tipo de 

comportamento é praticado principalmente pelos adultos e em todos os 

questionamentos apontados a algumas pessoas que praticam esse tipo de violência não 

tem conhecimento que a sua prática é contra os direitos e deveres das crianças, jovens e 

adultos.  

Entretanto esse assunto é muito rico e diversificado em que tem muitos autores 

que descrevem os seus fundamentos e importância, mas ainda tem muitos aspectos a 

serem defendidos e pra isso existe a necessidade de maiores pesquisas. 
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EDUCAÇÃO ESCOLAR E O CONSUMO DE ALCOOL: O CONSUMO ENTRE OS 

ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
 

José da Rocha Filho
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Nelzi Neves de Oliveira
380

 

Tatiane Trajano Mendes
381

 

 

RESUMO  

Este estudo realizou um diagnostico do consumo de álcool entre os estudantes do ensino médio do 

distrito de Currupira- Barra do Bugres- MT. Analisando o contexto histórico, escola e comunidade, 

sentiu-se a necessidade de verificar o consumo de álcool entre os estudantes do ensino médio na escola 

Sabino Ferreira Maia. Para a realização deste trabalho, foi adotada uma pesquisa entre os alunos, 

utilizando um questionário objetivo, com questões fechadas, constituído de treze questões, visando 

traçar o perfil dos jovens estudantes, em relação ao consumo de álcool. Foram pesquisados 40 jovens 

de 15 à 29 anos, sendo que 20 do sexo feminino e 20 do sexo masculino em um universo de 74 

matriculados nesta modalidade de ensino. Os dados recolhidos evidenciam a extensão e a gravidade do 

problema dos jovens em relação ao consumo de álcool, principalmente em relação as adolescentes, e 

podem contribuir com a atual discussão sobre as formas de tratar esta questão com o envolvimento da 

escola e da família. 

 

Palavras-chave: Juventude, educação escolar, ensino médio, Currupira, álcool.   
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INTRODUÇÃO 

 

A escola Sabino Ferreira Maia localiza-se no Distrito de Currupira, municipio de Barra do 

Bugres, no Km 40 ás margens da MT Duzentos e quarenta e seis (246), rodovia de intenso 

movimento que liga Cuiaba ao interior. A escola pertence a uma comunidade tradicional, e 

atua na modalidade educação do campo, a maioria dos alunos tem idade entre 7 à 19 anos, 

formada por pessoas com baixo nível de escolaridade. É claro que isso acaba afetando o 

desempenho dos alunos. Sem ser determinista, não podemos negar que o meio, ambiente 

familiar, é o que mais interfere na vida das crianças e jovens.  

Pelo contexto exposto acima, a escola tem dificuldade para despertar os jovens para o real 

significado da educação bem como de obter o apoio das famílias para executar sua tarefa. A 

falta de perspectiva que vem de gerações, reproduzindo o modo de vida da anterior, tem 

exigido um grande esforço no sentido de mostrar aos alunos que a educação pode levá-los a 

mudar de vida, quanto ao genero, observa-se superioridade das mulheres, isso se deve ao fato 

de muitos homens se mudarem para outra localidade em busca de trabalho. O poder publico 

municipal não oferece a comunidade area de lazer e cursos para os jovens. Fora da escola e 

das atividades religiosas, não há nada que possa contribuir para o esclarecimento e ocupação 

dos mesmos. 

Neste contexto, é necessário que sejam desenvolvidas ações preventivas em vários âmbitos e 

integradas entre as diferentes áreas sociais. Nas atividades com a prevenção, os resultados não 

são observados imediatamente, mas certamente a prevenção vale a pena. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

São considerados jovens, as pessoas com idade entre quinze (15) à Vinte e Nove (29) anos de 

idade. (CASA CIVIL, DOS PRINCIPIOS DAS POLITICAS PÚBLICAS DA 

JUVENTUDE). Faz-se necessario, conhecer onde esta localizada a escola e o conceito de 

juventude, uma vez que este trabalho visa diagnosticar o consumo de drogas licitas, dando 

prioridade ao consumo de alcool. Este diagnóstico sera relizado atraves de uma pesquisa que é 

basicamente bibligráfica, experimental e quantitativa, considerando as entrevistas feitas. 
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Drogas são substancias que alteram sensações, grau de consciência, estado emocional e 

funcionamento do cérebro provocando delírio. Podendo ser classificados em três tipos: 

depressoras, estimulantes e alucinógenos (SILVEIRA E SILVEIRA, 2002).  

Segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), droga é qualquer substância 

não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus 

sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento (BRASIL, 2012). 

As drogas podem ser licitas (as que podem ser produzidas, comercializadas, e consumidas 

sem algum problema) e ilícitas (as proibidas de serem produzidas, comercializadas e 

consumidas (BRASIL ESCOLA, 2008). 

Estudos comparativos de genero descrevem comportamentos diferenciados para homens e 

mulheres alcoolistas. As expressões desses comportamentos são originadas na formação, na 

educação de meninos e meninas, quando a identidade de gênero vai se constituindo ( Robbins 

e Martin, 1993).   

Nos jovens do sexo feminino, o alcoolismo se evidencia como uma forma de externalizar suas 

emoções, visto que a cultura local, as meninas são controladas e repreendidas. 

As pesquisas mostram que homens e mulheres metabolizam o álcool de forma distinta. O 

organismo feminino não consegue processar a bebida tão eficientemente quanto o masculino. 

As doenças decorrentes do alcoolismo,matam proporcionalmente duas vezes mais mulheres 

do que homens alcoolatras. Entre elas, os estragos à saúde provocadas pelo vício da 

bebidacostumam aparecer dez anos antes do que nos homens  

Por meio desta informação, sentimos uma necessidade maior de se trabalhar esta temática, 

uma vez que a pesquisa demonstrou que é exatamente entre os jovens do sexo feminino que a 

bebida alcoolica se mostrou mais presente. 

As políticas públicas voltadas para educação e saúde convergem para o território da escola 

visando contribuir com a qualidade de vida do escolar e tudo que o cerca. Essa composição 

social se define a partir do tecido cultural no qual a escola está inserida. Dessa forma, somos 

nós que, ao mesmo tempo, inventamos nossa cultura e experimentamos a ―dor e o prazer‖ de 

vivê-la. Esse é um movimento constante de renovação de nós mesmos nos espaços em que 

habitamos e que habita em nós (BRASIL, 2012). 
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METODOLOGIA  

 

Este estudo realizou um diagnóstico do consumo de álcool entre os alunos do Distrito 

Currupira de Barra do Bugres – MT. A metodologolia adotada foi basicamente bibliografica, 

experimental e quantitativa, utilizando como instrumento para coletar dados um questionário 

objetivo constituído de 13 (treze) questões fechadas que foi aplicado a estudantes da Escola 

Estadual Sabino Ferreira Maia, visando traçar o perfil do consumo de bebidas alcoolicas entre 

os mesmos. A amostra analisada envolve um contingente de quarenta jovens de 15 à 29 anos, 

sendo que vinte, do sexo feminino, e vinte do sexo masculino, de um universo de duzentos e 

vinte e sete alunos que possui a escola 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio do estudo verificou-se que os jovens iniciam mais precocemente a consumirem 

álcool, sendo apontadas como principais causas para o ingresso na bebida a curiosidade, a 

diversão ou prazer, as influencias dos amigos ou ainda por acreditarem que a bebida os 

ajudará esquecer seus problemas. Muitos deles reproduzem o que presenciam em suas casas 

mediante o convívio familiar, visto que, muitos pais consomem com naturalidade diante dos 

filhos. Essa prática contribui para que os filhos enveredem para o mesmo caminho. Surge 

então a necessidade de intervenção do poder público por meio da oferta de politicas publicas 

voltadas para a problemática, de ações constante de combate e prevenção ao contato precoce 

com o álcool, firmando parcerias com outras instituições, inclusive com a escola. Esta, por 

sua vez, pode desempenhar campanhas de prevenções, traçar estratégias específicas anti-

drogas, desenvolver projetos e evidenciar as consequências trazidas ao usuário para sua vida. 

Por meio dessas ações colaborativas, espera-se que haja uma redução tanto no ingresso como 

no consumo de álcool por estes jovens. 
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Figura 1: Faixa etária dos alunos entrevistados 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Vimos através da Figura 1, que apesar de ser proibido a venda de bebida alcoolica para 

menores de 18 anos, os comerciantes burlam a lei visando o lucro e não a saúde dos jovens. 

Na nossa comunidade não possui posto policial, sendo que o mesmo se localiza a 45 Km 

deste, com esta deficiencia de fiscalização e por falta de controle  dos pais sobre seus filhos,   

os jovens ficam à mercê de bebidas alcoolicas. No Brasil, as pessoas começam a usar bebidas 

alcoolicas antes dos 20 anos. (SENADO- Secretaria Nacional de Politicas Sobre Drogas, 

2011). 

 

Figura 2: Fatores que motivaram/influenciam a ingerir bebidas alcóolicas 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se que os jovens entrevistados entram no mundo do álcool principalmente por 

diversão e prazer ou para fugir dos problemas. 

Todo individuo carece de aceitação, e é na vida em grupo que ele externará e suprirá esta 

necessidade o grupo passa, então, a influênciar comportamentos e atitudes, funcionando como 

um ponto em uma de referência compostas por outros grupos, pessoas ou instituições, cada 

qual com uma função específica na vida da pessoa. (BRASIL, 2012).  

Os jovens estão sempre buscando novas experiências e novas sensações, por isso estão mais 

suscetiveis ao vìcio do álcool, e ficam presos a ―ele‖ facilmente. O fato de nossos jovens 

serem de uma comunidade pequena e tradicional, a não ter opções de lazer, os levam muito 

cedo ao mundo do álcool, visto que os pais ingerem bebidas alcoolicas com naturalidade, os 

filhos também possuem essa mesma concepção. 

Essa influência negativa dos pais pode estar atrelada ao grau de instrução, o que pode ser 

observado na Figua 3. 

 

Figura 3: Escolaridade dos responsáveis dos estudantes entrevistados 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nossa comunidade é composta por maioria de pessoa com baixa renda. A baixa 

disponibilidade de empregos, somado ao baixo grau de escolaridade dos moradores, explicam 

o nível economico da comunidade. O desempenho dos nossos jovens esta ligado ao ambiente 

familiar. 

O contexto sócio econômico influencia comportamentos, expectativas de futuro, exigencias 

sociais e forma de participação cultural.  
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Figura 04: Consumo de bebida alcoólica por gênero 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Figura 04, verificou-se que os jovens do sexo feminino consomem mais bebida alcoolica 

que as pessoas do sexo masculino.  

Nos jovens do sexo feminino, o alcoolismo se evidencia como uma forma de externalizar suas 

emoções, visto que a cultura local, as meninas são controladas e repreendidas. 

Através desta informação, sentimos uma necessidade maior de se trabalhar esta temática, uma 

vez que a pesquisa demonstrou que é exatamente entre os jovens do sexo feminino que a 

bebida alcoolica se mostrou mais presente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesta pesquisa ficou evidenciada a extenção e a gravidade do problema dos jovens em relação 

ao álcool. Diante de tal fato, é preciso encontrar novas formas de tratar esta questão, com o 

envolvimento da escola/familia. Visto que, é na família que acontecem as primeiras 

experiencias sociais, onde os valores vivênciados servirão de base para as  futuras relações 

que serão criadas por estes  jovens. 

A escola vem tentando abordar esta temática, em forma de palestras, através do PROERD 

(Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência) e parcerias com ONG‘s 

(Organizações não-governamentais), Òrgãos Munícipais, além de filmes e projetos inclusivos, 

dentre eles, o Programa Mais Educação, passeios para levá-lo à ambientes diferentes, como 

museus, parques, zoológicos e universidades, com o escopo de mostrar-lhes realidades 
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diferente, e outros,voltados ao anseio dos jovens danossa comunidade escolar, com o intuito 

de ocupar mais o tempo dos mesmos, criar novos vinculos de amizades. 

A realização desta pesquisa nos permite acreditar que os fundamentos sobre prevenção das 

drogas na nossa escola devem ter como base a informação e a orientação, mostrando e 

viabilizando novas perspectivas, enfatizando e valorizando novos conceitos, novos hábitos, 

transformando e resgatando seu comportamento, buscando integrá-los a sociedade,  família, 

escola e comunidade. 

Esperamos que ocorram modificações no atual quadro através das ações acima citadas, sendo 

que algumas delas já estão sendo realizadas. Para a efetiva concretização dessas propostas, é 

fundamental o comprometimento da família, do poder público, juntamente com a escola, pois 

a colaboração de parcerias é que dará suporta para uma idéia sair do papel e tornar-se 

realidade.  
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EDUCAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO: ENTRE PRIVILÉGIOS E DIREITOS 

 

Guilherme Rosa de Almeida
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Resumo  

A educação é direito de todo ser humano, assegurado por diversos instrumentos como a 

Constituição Federal (1988), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e 

por outros tratados e leis. Conseguir com que este direito se realize para todos em nossa 

sociedade desigual e produtora de segregações não é uma tarefa fácil. Neste trabalho 

discutimos algumas das dificuldades encontradas para garantir a educação dentro do sistema 

penitenciário de Mato Grosso. Ressaltamos que existem avanços, políticas públicas sendo 

implantadas e sujeitos engajados para assegurar este direito. Porém diversas resistências e 

práticas sociais excludentes por parte do poder público, dos presos e funcionários do sistema 

penitenciário impedindo que todos os sujeitos privados de liberdade estudem. A pesquisa 

concentra-se no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), unidade prisional masculina, em 

Cuiabá/MT, destinada a 470 homens, hoje com cerca de 1.200 homens detidos. O objeto de 

estudo é fruto da experiência visceral do autor, que atua como professor no sistema 

penitenciário há 4 anos. O materialismo-histórico-dialético é a base de nossa leitura e 

interpretação do mundo. Exigindo como técnica metodologia partirmos da realidade concreta 

e realizarmos um processo de investigação através de entrevistas, descrições e historicizando 

os processos para compreende-los, sem esquecer de nos posicionarmos frente as contradições. 

Observa-se com facilidade que existem privilégios para determinados grupos de presos dentro 

da prisão incluindo acesso aos serviços básicos de saúde, assistência social, defensoria pública 

e educação. Grupos ―evangélicos‖ decidem quem pode ou não estudar, em acordos com a 

administração da unidade, excluindo os ―ìmpios‖ ou sem religião alojados em Alas separadas 

que não possuem acesso as aulas. Notamos que a segregação social, espacial, cultural e de 

acesso a direitos é tão enraizada em nossa sociedade burguesa capitalista, que na prisão, os 

sujeitos reproduzem esta realidade.  

 

Palavras-chave: Educação, Prisional, Privilégios e Exclusão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O espaço prisional é desconhecido de boa parte da sociedade e quando o universo 

prisional aparece em materiais jornalistas é em muitas vezes estereotipado e pouco se 

esclarece sobre como se dá a vida e as relações sociais na prática. Dentro da Unidade 

prisional, nosso olhar, se volta para um novo mundo, muitos dos aspectos, normas, condutas, 

falas e comportamentos são diferentes e até mesmo singulares.  

Existe toda uma dinâmica interna aos presídios que são importantes de serem 

desmascaradas para uma melhor compreensão destes, toda uma cultura pulsante dentro das 

unidades prisionais, precisando ser investigada. Cultura e práticas muitas vezes cruéis, e em 

outros momentos de superação de dificuldade e cooperação. Os processos de exploração, 

submissão, hierarquização e disputa pelo poder são latentes e intensos. A educação de jovens 

e adultos presos
383

 não pode fugir a realidade material que envolve a vidas dos presos e acaba 

sendo limitada por essas práticas de corrupção que levam a privilégios no espaço prisional.  

A legislação brasileira é sem dúvidas uma das mais avançadas do mundo no que tange 

a questão penitenciária. A assistência prevista na Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 de 

Julho de 1984. Resume-se aos seguintes itens: a) Assistência material: alimentos, vestuário, 

instalações higiênicas; produtos de higiene pessoal; b) Assistência educacional: instrução 

escolar e a formação profissional como instrumento de valorização do ser humano e de 

reinserção social; c) Assistência religiosa: liberdade de culto devendo ser facultada a 

participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros 

de instrução religiosa;  d) Assistência social: tem a finalidade de amparar o preso e o 

internado e prepará-los para o retorno à sociedade; e) Assistência Jurídica: defensores 

públicos para acompanhar o processo do preso na esfera judicial. Quando o preso é do sexo 

feminino existe ainda o direito a cuidar do filho(as) durante o período de amamentação, (até 6 

meses de idade) não abordaremos a realidades dos presídios femininos neste trabalho.  
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autores usem o termo reeducando ou sujeito provado de liberdade. Embora sejam nobres as preocupações com os 
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Contudo o que diz a legislação e o que obtemos como realidade material dentro do 

sistema penitenciário são duas coisas contraditórias. O que temos são prisões onde, em geral, 

são negados os direitos assegurados por lei, sabemos que em sua maioria a população 

penitenciária teve seu acesso negado a muitos direitos básicos como a escolarização durante a 

idade prevista. A prisão reproduz esse mecanismo de exclusão, ao qual essa população 

carcerária foi submetida.  

Assim como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 que apresenta no Art. 4º parágrafo IV – ―acesso público e gratuito aos ensinos 

fundamental e médio para todos os que não os concluìram na idade própria‖ e por diversos 

tratados internacionais que o Brasil é signatário Declaração de Hamburgo de 1977, assegura 

direitos a educação de jovens e adultos. 

Temos muito o que avançar no debate e construção para um currículo e metodologias 

a serem empregados na prisão, tanto que reconhecemos uma contradição na educação 

oferecida pelo Estado, na medida em que não conseguimos incorporar os conteúdos e ao 

debate pedagógico questões importantes para uma educação popular como: luta de classes, 

desigualdades, história dos povos, marginalização, vulnerabilidade social etc. Acabamos 

ainda educando em uma perspectiva burguesa e conteudista. Esse é sem dúvidas um excelente 

tema para pesquisarmos, contudo nos deparamos com uma realidade onde o acesso à 

educação é castrado dentro do presídio. Onde determinados grupos de presos possuem acesso 

e outros não aos direitos assegurados em lei como a educação, o trabalho, a assistência à 

saúde, jurídica ou religiosa. Sobre essa contradição na vida cotidiana da prisão que vamos 

debater, quando a educação se torna um privilégio. 

Devemos destacar que a questão dos privilégios dentro do espaço prisional, não se 

resume a educação ou a outras formas de assistências, mas a uma gama enorme de facilidades 

que existe para alguns e não para outros, isso se reproduz em diversos estabelecimentos 

penais pelo País. Conforme pode-se observar pelo relato da CPI do Sistema Carcerário (2009, 

p.51): 

De camarões a armas, drogas, celulares, prostitutas... tudo entra nas cadeias 

brasileiras se o preso tiver dinheiro para pagar. E a corrupção não envolve só 

os ―peixinhos‖, os agentes. Inclui diretores, assistentes de secretários, 

policiais civis e militares, advogados e funcionários de empresas 

terceirizadas. Notícias como essa, acompanharam na mídia, frequentemente 

os deputados que compõem a CPI. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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Nosso foco de estudo é a educação como processos de privilégio no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá (CRC), unidade prisional masculina, na cidade de Cuiabá/MT, 

com capacidade para 470 homens, hoje abrigando cerca de 1.200 homens detidos, número que 

varia diariamente. A experiência visceral do autor com o tema e com a unidade é sem dúvidas 

um item importante, professor da rede básica de ensino na unidade prisional desde 2010.  

 Vamos estudar os processos que envolvem a educação dessa unidade de tal forma que 

possamos nos dedicar a como se constrói o cotidiano da prisão. Destacando como é diferente 

o acesso à educação e outros direitos dependendo de como se dá o controle dos territórios 

dentro da unidade. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  A modalidade de educação que se aplica nas prisões é a Educação de Jovens e Adultos 

- EJA, que tem por diretriz relacionar a educação básica ao cotidiano do educando. O Art. 37 

da LDB
384

/96 diz o seguinte:  

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria.  

§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens 

e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 

regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos e exames.  

A prática educativa formal dentro das unidade prisionais do Estado de Mato Grosso 

depende de uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Educação (SEDUC) e de Justiça e 

Direitos Humanos (SEJUDH). Contudo essa corresponsabilidade entre secretarias é de uma 

difícil implantação, existem inúmeras divergências entre ambas, o que dificulta o dia a dia da 

educação prisional, como por exemplo: a rotina das aulas. O controle do espaço prisional é da 

SEJUDH, essa quem pode através dos funcionários do sistema penitenciário retirar os 

estudantes das celas para as aulas, uma ação aparentemente simples que muitas vezes não se 

realiza. 

                                                           
 
 
 
384

 LDB- Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
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A Secretária Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso como estrátegia para 

garantir a educação dentro do sistema penitenciário cria em 2008 a Escola Estadual Nova 

Chance através do Decreto nº. 1543 de 28 de agosto de 2008. Ressalta-se que a educação em 

prisão acontece no Estado desde antes da criação desta Escola em 2008, através de diferentes 

escolas e suas salas anexas nas prisões.  A Escola Nova Chance está inserida hoje em 31 

unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso. 

O debate sobre a Educação nas prisões existe há algum tempo no Brasil, pelo menos 

desde século XIX, destacando-se algumas experiências. Essa educação vem sempre de um 

ideal de construirmos penitenciários ao modelo daquelas existentes nos países 

industrializados, mas aqui nossa sociedade escravista tratava tema com descaso. Ao tratar do 

tema sobre a educação dos presos na Casa de Detenção do Recife MAIA (in MAIA, NETO, 

COSTA e BRETAS, 2009. Vol. 2, p.126) diz que:  

Desde 1870, pelo menos, existia um professor que ensinava a instrução 

primária aos presidiário, mas as aulas não eram obrigatórias, e poucos presos 

se sentiam motivados a assistira elas, uma vez que os ofícios com que 

poderiam porventura se ocupar quem saíssem dali não exigiria a capacidade 

de saber ler e escrever. Além disso, como ocorre até hoje, ―fazer contas‖ 

muitos analfabetos aprendem no dia a dia. Em 1886, haviam sido 

matriculados na aula apenas vinte detentos. Por outro lado, os que tinham 

interesse particular sofriam com falta de materiais escolar e com as 

constantes idas para responder ao júri no interior da província. O resultado 

era o baixo rendimento escolar. Um projeto da Câmara dos Deputados 

pretendia regularizar a escola primária para os detentos, o que 

provavelmente tornaria obrigatória a sua frequência, mas terminou não 

sendo aprovado, por acharem suficiente o que existia.   

Contudo, é através do documento internacional “Regras Mínimas para o tratamento 

de prisioneiros” aprovado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, d e1957, que este 

processo de educação nas prisões se institucionaliza como preocupação internacional. 

Prevendo o acesso à educação de pessoas encarceradas no número 77 do documento 

encontramos: 

A educação de analfabetos e presos jovens será obrigatória, prestando-lhes a 

administração especial atenção. Tanto quanto possível, a educação dos 

presos estará integrada ao sistema educacional do país para que depois da 

sua libertação possam continuar, sem dificuldades, a sua educação. (ONU, 

1957) 

O Plano Nacional de Educação de 2001 estabelecia que até 2011, o Brasil deveria 

implantar em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendem adolescentes e 

jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio, 
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assim como de educação profissional. Essa meta não se realizou, mas devemos ressaltar que 

existiram avanços significativos neste período, principalmente a partir da criação da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC) 

em 2004 impulsionou a EJA no País todo e sem dúvida foi responsável pela articulação 

necessária para expandir a educação nas prisões.  

Este projeto tem sequencia através de um acordo em nível federal, em 2005, os 

ministros da educação Fernando Haddad e da justiça, Márcio Thomaz Bastos assinaram um 

protocolo, no qual se comprometeram em educar e ressocializar, através da Educação, toda a 

população carcerária, homens e mulheres, oferecendo todo o ensino básico, mediante a 

modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA), enquanto estiverem 

submetidas às suas penas. A lei federal de Execução Penal (7.210/1984) prevê a educação no 

sistema prisional, o artigo 17 estabelece que a assistência educacional compreenda a instrução 

escolar e a formação profissional do preso e do interno. Incluindo que o ensino fundamental é 

obrigatório e integrado ao sistema escolar da unidade federativa. A lei prevê ainda a exigência 

da implantação de uma biblioteca por unidade prisional, para uso de todas as categorias de 

reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.  

Para além das normas e legislações pertinentes é importante ressaltar que 

concordamos com Freire (2000, apud Souza, 2010, p. 154) quando afirma que: 

A natureza da prática educativa, a sua necessária diretividade, os objetivos 

que se perseguem na prática não permitem que ela seja neutra, mas política 

sempre. É a isso que chamo de politicada da educação, isto é, a qualidade 

que tem a educação de ser política. A questão que se coloca é saber que 

política é essa, a favor de quê e de quem, contra quê e contra quem se 

realiza. É por isso que podemos afirmar, sem medo de errar, que, se a 

política educacional de um partido progressista e sua prática educativa forem 

iguais às de um partido conservador, um dos dois está radicalmente errado. 

Essa postura crítica sobre a educação que se faz é importantíssima, pois a prática 

pedagógica é sempre voltada para uma transformação ou manutenção do mundo. E a postura 

política deve se manifestar no cotidiano da prática pedagógica, e nesse universo prisional nos 

deparamos com uma complexidade, cheia de regras e injustiças. Dentro das unidades 

penitenciárias existem um conjunto de prática sociais importantes de serem reconhecidas 

pelos educadores para atentar-se a quais realidades está submetido o processo educativo, 

como afirmam Silva e Moreira (2010, p.5) que: 
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A chamada cultura prisional, leia-se o modelo de administração 

penitenciária, é sustentada por um tripé cujos pilares são: 1) a elevada 

tolerância em relação à todas as formas de violência que se torna o principal 

fator de mediação das relações entre instituição/agentes, agentes/presos e 

presos/presos; 2) a elevada tolerância em relação a corrupção, não só no 

sentido pecuniário, mas também em relação aos valores, hábitos e costumes, 

que caracterizam o universo prisional como uma contracultura e; 3) a 

compra e venda de privilégios como técnica de empoderamento de presos e 

agentes, sem nenhuma correspondência no mundo real.  

 

3. METODOLOGIA E TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

 

Toda ciência é produzida pelo ser humano e socialmente construída com determinada 

finalidade, não concordamos com a postura positivista que prega neutralidade científica. O 

conhecimento nunca é neutro, mas está comprometido com o perfil ideológico e o discurso do 

pesquisador, dependendo da linha de pensamento a que ele se filia ou incorpora. ―... se chama 

intelectualidade precisamente porque é a que reflete e expressa de modo mais consistente, 

decidido e exato, o desenvolvimento dos interesses de classe e os grupos políticos em toda a 

sociedade.‖  (LÊNIN, 1977 apud MAXIMO, 2000, p.80). Lenin sempre denunciou a 

existência da luta de classes e como a burguesia utilizou-se do discurso científico para 

conseguir manter o status quo. 

Considerando que a ciência tem um papel político e ideológico deixamos aqui 

esclarecida a nossa concepção de sociedade e opção política ideológica. Temos como 

princípio que a ciência pode e deve ser utilizada para desmascarar os conflitos e interesses que 

existem no mundo, podendo servir para mudarmos a realidade existente e assim como afirma 

Paul Nizan (1968 apud MAXIMO, 2000, p. 66) existe um papel de engajamento a ser 

realizado pelos intelectuais: 

Existe, de um lado, a filosofia idealista que enuncia as verdades sobre o 

homem, e, de outro lado, os registros da distribuição da tuberculose em Paris 

que nos diz como se morre. [...]... eu não encontro o ―Homo noumenon‖. 

[...]Mas, o significado repugnante [...] das estatísticas sobre o trabalho 

forçado, estes sim, me colocam problemas realmente filosóficos.   

O método materialista-histórico exige de nós que partamos da realidade material 

encontrada, além disso devemos respeitar o tempo histórico dos fenômenos. O tempo é uma 

categoria essencial de análise no que tange a dinâmica da vida cotidiana, pois existem 

transformações significativas ao historicizarmos os fenômenos. Ao desenvolver nossos 
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estudos devemos ressaltar que a origem das prisões está relacionado o contexto de produção 

material e ascensão da burguesia.  

A compreensão dialética do mundo encontra-se em oposição à metafísica. Enquanto a 

metafisica prega um mundo estático, a dialética lê o mundo através de processos. Durante a 

Idade Média, a dialética já uma forma de conhecer a realidade desde os gregos antigos, foi 

expulsa do universo acadêmico, considerando que o poder eclesiástico fundava-se na teologia. 

Esses processos possuem sua estrutura essencialmente no funcionamento da sociedade 

burguesa na qual vivemos. Esta sociedade burguesa capitalista imprimi um projeto de vida 

para todos nós; impondo um ritmo e estilo de vida, através do controle dos meios de 

produção. 

O tema de estudo define muitas das técnicas a serem utilizadas, e também os desafios 

que encontramos, nesse caos que são as prisões, o maior desafio é falta de dados confiáveis, e 

outro ponto é a insegurança dos entrevistados, a maioria das pessoas falam da corrupção no 

sistema, mas ninguém identifica quem faz ou deixa de fazer o que. Apenas diz que em o 

sistema não funciona. A pesquisa prevê como técnicas metodológicas o estudo da legislação e 

resoluções pertinentes, assim como uma bibliografia selecionada, principalmente em livros e 

artigos. Complementando esse quadro e colaborando no entendimento dos discursos 

produzidos sobre o espaço da prisão vamos buscar na entrevista e na vivência do pesquisador 

no espaço prisional, fontes de conhecimento para entender como se dá o acesso dos presos à 

educação. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As prisões ―modernas‖ nascem com a transformação da sociedade do século XVIII.  

As mudanças sociais, políticas, jurídicas e científicas que vão levar a burguesia ao poder, e 

que se entrelaçam justificam uma nova postura frente ao direito penal e suas consequências. 

―Desaparece, destarte, em princìpio do século XIX, o grande espetáculo da punição fìsica: o 

corpo suplicado é escamoteado; exclui-se do castigo a encenação da dor‖. (Foucault, 2011, 

p.18). Trata-se de uma nova economia do poder, onde é mais rentável e interessante vigiar do 

que punir. No período monárquico ou na antiguidade clássica (Grécia e Roma) a penitencia 

fora exercida diretamente no corpo do indivíduo, que em praça pública tinha seu corpo 

dilacerado. 
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Carlos Arguirre (In MAIA, NETTO, COSTA e BRETAS) escreve um texto sobre os 

cárceres na América Latina, um trabalho hercúleo, para sintetizar o espectro enorme de 

diferentes prisões e condições existem em tão vasto território. Ele consegue resumir alguns 

pontos em comum, principalmente históricos, apresentando como em diversas prisões 

existiram privilégios dentro das prisões latino-americanas, diz Arguirre (2009, p.61): 

Tanto nas prisões de mulheres como nas dos homens, sem dúvida, as 

condições de vida dependiam de configurações específicas de poder, 

prestígio e status no interior da população carcerária. Sempre houve aqueles 

que conseguiam condições de detenção relativamente seguras e amenas, 

inclusive dentro das hediondas prisões em que viviam.  

Esses privilégios e separações estão presentes até hoje. Seguindo a lógica de que boa 

parte da a vida prisional é regulada por regras impostas pelos próprios detentos. Pode-se 

observar que existem diversos critérios para escolha dos espaço destinados a cada um dentro 

das unidades prisionais: cor, idade, recursos financeiros, grau de escolaridade, religião, 

aparência física, contatos e amizades. Sendo esses alguns dos critérios que pudemos 

identificar, mas não nos arriscamos a dizer que são os únicos. 

Vale a pena enfatizar que as distinções e divisões raciais entre os presos nem 

sempre foram imposta à força pelas autoridades das prisões, e sim, que eram 

amiúde promovidas pelos próprios presos, que punham em práticas ideias e 

motivações raciais que haviam apreendido no mundo exterior. (ARGUIRRE 

In MAIA, NETTO, COSTA e BRETAS, 2009, p.62) 

Na unidade em análise, não observamos o critério da cor como um dos principais 

aspectos da segregação espacial dos presos, mas outros fatores são determinantes como 

seguintes aspectos: renda, grau de escolaridade, aparência física e contatos (advogados, 

amigos, familiares).  Os privilégios incluem diversas questões além das já citadas como 

acesso aos serviços básicos de saúde, assistência social e defensoria pública. Acesso a DVD 

dentro das celas, rádio, TV e outros benefícios da tecnologia. É nesse ambiente altamente 

segregador que vamos nos inserir e observar como os políticos educativos se concretizam 

O quadro 1 abaixo resume as principais ações, decretos, resoluções e leis que foram 

criadas para efetivar a Educação nos espaços de privação de liberdade. Lembrando que existe 

um processo ainda muito complexo para que esta política possa se efetivar. Um dos grandes 

problemas que se destaca desde já é a necessidade de que exista um trabalho em conjunto 

entre secretarias e ministérios diferentes, sem a presença efetiva das Secretarias de Educação 

dentro dos espaços prisionais e sem a devida atenção para a rotina e os espaços que a 

educação requer por parte das Secretaria de Justiça, jamais vamos conseguir efetivar esse 
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trabalho, a colaboração e o trabalho em conjunto entre secretarias é essencial para garantia 

deste direito.  

 

Quadro 1 – Resumo das ações, decretos e leis no âmbito da Educação no Sistema Penitenciário. 

PROJETO, RESOLUÇÕES E LEIS DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

2003 ―Projeto Aprendizagem por Imagem‖, 

depois ―Projeto Aprendimagem‖.  

Implantado na Unidade Penitenciaria Feminina em 

Cuiabá/MT. 

 

Programa Brasil Alfabetizado 2006 

Seminário Nacional sobre Educação nas Prisões. 

2006 

a) as resoluções do que incluíram a população prisional 

dentre o público de atendimento diferenciado das ações de 

alfabetização; (b) a parceria com a UNESCO e o Governo 

do Japão para a realização de cinco seminários regionais e 

do primeiro, que culminaram na elaboração de uma 

proposta de Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação 

no Sistema Penitenciário; 

Seminário ―Educando para a Liberdade ―2007 Seminário ―Educando para a Liberdade‖ reúne 

especialistas pelo Brasil e da América Latina. Promovido 

pelo escritório da UNESCO no Brasil. 

Resolução nº 3 de15 de junho de 2010 Dispõe sobre as diretrizes operacionais da oferta da 

Educação de Jovens e Adultos fixando a aspectos de 

duração dos cursos; idade mínima para ingresso na EJA; 

idade mínima para exames de certificação e a oferta de 

EJA na modalidade de Educação a distância. 

 

Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010 Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens 

e adultos em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais. 

Decreto nº 7.626 de 24 de novembro de 2011. 

Plano Estratégico de Educação Prisional no 

âmbito do Sistema Prisional. Governo Federal 

Ampliar e qualificar a oferta de educação nos 

estabelecimentos penais. Mediante a apresentação de Plano 

de Ação elaborados pelos estados e Distrito Federal a 

União se compromete a prestar apoio técnico e financeiro 

para o desenvolvimento das ações mediante aprovação dos 

órgãos federais. 

Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011. Altera a Lei n
o
 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal), para dispor sobre a remissão de parte do 

tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho.  

 

A Resolução Normativa nº 005/2011-CEE/
385

MT Fixa normas para a oferta da Educação Básica na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos no Sistema 

Estadual de Ensino, que reforça as orientações da oferta no 

que concerne à idade, oferta, organização curricular e aos 

cursos, exames de certificação. 

 

A Resolução Normativa 002/2012 de 13/03/2012 

do CEE/MT 

Estabelece as normas para a oferta no Sistema Estadual de 

Ensino da Educação para pessoas privadas de liberdade nos 

estabelecimentos penais. Atribui as responsabilidades 

sobre a educação nos diferentes órgãos estaduais de forma 
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 CEE: Conselho Estadual de Educação 
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articulada, reafirmando no âmbito do Estado de Mato 

Grosso 

Fonte: Organização. Guilherme Almeida/2014 

Todo este processo de  elaboração e publicação de normas é uma luta constante para 

se efetivar dentro das unidades prisionais. Não podemos negar que existe um grande avanço 

desde o ano 2000. Contudo devemos resaltar que existem diversas resistencias e problemas 

para se efetivar a educação nesses espaços desde os mais ―simples‖ com o obvia falta de 

espaço físico nas unidades prisionais para a educação de todos os presos, como questões 

complexas que envolvem a cultura de repressão na prisão e o fato de que nem todos querem 

ver esse direito efetivado. Dentro da prisão observamos grupos de agentes penitenciários que 

dificultam a  realização das atividades de educação, por diversos motivos. Muitos não 

respeitam os direitos dos presos outros veem nesta atividade um incomodo trabalho a mais em 

sua rotina. Existe também no CRC grupos que enfrentam dificuldade para estudar, os ímpios 

termo bíblico para sem fé. Os setores religiosos da prisão em acordo com  a gestão da unidade  

impede que os direitos chegue a todos. O que vai no sentido contrátido do que é garantido na 

Constituição Federal de 1988 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que 

diz no Artigo II:  

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. (p.1-2. 

Grifo nosso) 

Quando estamos aqui destacando a importância dos espaços diferenciados que cada 

preso vive (moram) é porque esse espaço determina quem tem mais acesso ou não a direitos. 

O território prisional é altamente segregado, podemos separar o Centro de Ressocialização em 

Cuiabá (CRC) em duas Unidades I e II. A unidade I é dividido entre as Igrejas, o corredor B é 

dividido entre a Igreja Universal e a Igreja Deus é Amor. O corredor A é controlado pela 

Igreja Assembleia de Deus, maior igreja dentro da unidade. No território controlado por essas 

igrejas, são essas que determinam o que os reclusos podem ouvir nas rádios, as roupas que 

podem vestir (calça ou bermuda), como são os procedimentos de visita, as rotinas de cântico e 

cultos, acesso as aulas, etc. 

Existem os espaços de ―convìvio‖ ou ìmpios dentro do CRC, onde os presos que estão 

ali não se submetem a nenhuma religião. Mas não se pode afirmar que não possuam religião, 

apenas vivem segundo suas regras e não as impostas pelos segmentos religiosos. Esses presos 
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são discriminados dentro da prisão, os acessos desses à educação, assistência médica ou 

jurídica é muito mais complexo do que de outros. Até início de 2014 os presos dessas Alas 

não podiam estudar, isso era uma acordo entre a gestão da unidade e os ―pastores‖ dentro da 

penitenciária. Hoje existem presos dessas Alas frequentando aulas, contudo muitas vezes são 

esquecidos pelos agentes na hora da chamada para ir para salas de aula, outros são cortados 

pelo chefe de disciplina.  

Ao pesquisarmos sobre o tema da educação em outras unidades prisionais do País, nos 

deparamos com o trabalho de Graciano (2010, p.18) esclarece em sua tese de doutorado que: 

Conforme apontado anteriormente a gestão do ambiente prisional 

caracteriza-se por múltiplos comandos. De um lado – do lado de fora dos 

muros -, há determinações inscritas em normas jurídicas e orientações 

advindas de órgãos governamentais; de outro lado – o lado de dentro dos 

muros -, há a autonomia das direções de unidades, as práticas dos 

funcionários e os arranjos da própria população carcerária.  

Reafirmado nossa convicção de que a rotina dentro da prisão é sempre um arranjo das 

forças e poderes internos. Sendo reforçado pelo processo de educação não formal presente na 

unidade, principalmente através da Igreja, o jornal da Igreja Universal é uma das formas de 

circulação de ideias e discursos. Às 19h na rádio da Universal ouve-se o programa ―Hora do 

presidiário‖, onde famìlia do preso manda mensagens para os detentos, ouve-se também 

cultos e louvores para os presos. Através do rádio os presos ouvem palavras de conforto e de 

doutrinação para o caminho a ser seguido.  

Este discurso sustenta as práticas religiosas dentro da unidade prisional e sua forma de 

agir. Existe um entendimento quase generalizado de que sem a religião dentro da unidade, 

tudo estará perdido. Ouvimos professores(as) dizendo que diminuindo as Alas religiosas seria 

o fim da educação, que são melhores essas práticas corruptas de cobrança de dízimos, do que 

o fim das mesmas. Contudo essa prática sustenta um clima de terror para muitos presos e 

impede que possamos realizar um trabalho integral dentro da prisão, a solução não é fácil. 

Deve-se reconhecer que a Educação é um ponto fundamental para mudar o ambiente 

prisional, pois o momento em que os presos saem da cela para a aula é sem dúvidas uma 

oportunidade para que eles encontrarem outros assuntos, uma janela para o que acontece fora 

das prisões, uma oportunidade de vida diferente ao sair dali. São diversos os motivos que os 

fazem querer ir para sala de aula: remissão da pena, passar o tempo fora da cela, poder 

conversar e debater temas diversos, aprender algo, estudar e acreditar em mudar pode-se 
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observar todos os motivos juntos ou separados. A frase abaixo de uma presa resume o 

significado da Escola dentro da prisão, como consta no relato de Flora (2013
386

):  

— Aqui fora, a escola é vista como um lugar de disciplina. No presídio, é de 

resgate da liberdade — comenta Flora, que conhece bem o preconceito da 

sociedade contra o presidiário. — Uma vez ouvi de um agente: ―Meu filho lá 

fora sem escola e a senhora aqui, dando aula para vagabundo  
 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Buscamos entender como se dá o processo de educação dentro da unidade prisional do 

Centro de Ressocialização de Cuiabá, analisando as contradições e práticas sociais que se a 

realiza nesse espaço. Destacando o triste fato de que a Educação torna-se um processo de 

exclusão dentro da prisão, pois seu acesso é controlado e vigiado. Podemos nos socorrer em 

Foucault, para entendermos que existem algumas relações muito sutis entre as prisões e a 

estrutura da sociedade capitalista. Indicando que a possibilidade de mudanças concretas 

dentro das prisões são improváveis, no contexto no qual nos encontramos. Afinal o que 

realmente as prisões significam neste contexto que vivemos, não é demais lembrar Foucault 

(2011, p.84). 

Ou para dizer de outra maneira: a economia das ilegalidades se reestruturou 

com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi 

separada da ilegalidade dos direitos. Divisão que corresponde a uma 

oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes 

populares será a dos bens – transferências violenta das propriedades; de 

outro a burguesia, então se reservará a ilegalidade dos direitos: a 

possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis; de 

fazer funcionar todo um imenso setor da circulação econômica por um jogo 

que se desenrola nas margens da legislação.  

Está questão é tão enraizada em nossa sociedade que na prisão, um espaço de exclusão 

por excelência, as pessoas reproduzem esta exclusão, medem o gral de renda e influência que 

cada um possui e criam suas estruturas hierárquicas baseadas nisso. Reproduzem todas as 

injustiças, segregações, marginalizações e não acesso a direitos que existe na sociedade 

capitalista dentro da unidade prisional. Dentro da unidade prisional, os sujeitos que possuem 
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determinados privilégios desviam a lei e os regulamentos em proveito próprio e isso com a 

devida conveniência dos servidores públicos.  

Consideramos que algumas ações devem ser encaminhadas para que possamos 

alcançar um nível de desenvolvimento e civilização dentro das unidades penitenciárias do 

País. Planos e ações que passam pela administração penitenciária, educação e principalmente 

um reconhecimento político onde deve existir o envolvimento da sociedade civil no sistema 

penitenciário. Elencamos aqui as principais ações que acreditamos ser importantes para uma 

nova estrutura e funcionamento da prisão:  a) transformar a questão penitenciária em um tema 

debatido e compreendido pela sociedade civil; b) a sociedade civil deve entrar nas prisões 

imediatamente, projetos de pesquisa, extensão, ensino e outras formas: como ong‘s e centros 

de defesa de direitos humanos devem realizar projetos dentro das unidades prisionais; c) 

treinamento, capacitação e criação de carreira para os agentes penitenciários e demais 

servidores técnicos do sistema penitenciário com a devida valorização social e salarial;  

Caso não se continue firme nesse processo de desenvolvimento e aplicação de 

políticas públicas e que se demostre aos educadores do sistema penitenciários precisa ter 

posicionamento no mundo, entender que o processo de educação nesses espaços são muitas 

vezes de resistência e disputa. Que essa população presa foi sempre comandada e viveu 

muitas vezes sob ordens de outro. Superar essa paradigma de vida para ganhar um onde a 

autonomia e a expectativa de realizar um outro destino a suas vidas é algo desafiador. Dessa 

forma as aulas não podem ser transformadas apenas propagação do conteúdo, mas deve-se 

aproveitar o tempo para debater as relações sociais, promover a autorreflexão como ser 

humano, incentivar as expectativas após a prisão e permitir que estudantes possuam acesso ao 

conhecimento cultural, intelectual e social produzido pela humanidade e dele se aproprie. 

Caso contrário continuaremos em um círculo vicioso, ou enxugando gelo. A vida 

prisional é determinada pelas leis internas que os presos seguem, como destaca Serrado Júnior 

(2009, p.70) 

Lá dentro, eles têm sua própria lei: não se pode cobiçar para a visita alheia, 

delatar o companheiro, mesmo que lhe custe a reclusão em ―cela-forte‖; os 

mais antigos na cela têm privilégios sobre os mais novos; não se pode usar 

crack, não pode haver brigas (ao menos sem que haja a permissão do 

―palavra‖); no pavilhão dos trabalhadores não pode haver celulares, drogas 

ou qualquer tipo de briga para que não se perca o emprego e a remição.  
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O espaço prisional é espaço fechado, com muros altos, portões trancados e com pouca 

permeabilidade com o mundo externo. A Educação dentro do sistema penitenciário, deve 

romper com essa perspectiva de privilégios e conseguir agir afim de garantir acesso a todos os 

presos, processo que só é possível através de uma participação da sociedade civil e de um 

planejamento e engajamento dos gestores públicos. Criando um ambiente que seja 

transponível e de portas abertas tanto à cultura popular, erudita e a diversidade. 
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RESUMO: 

Conforme informações do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), o número de 

mulheres presas vem aumentando no último triênio. Esse aumento levou os estados a se 

preocuparem com políticas públicas para mulheres em privação de liberdade, sendo a 

educação seu principal foco. Tomando por base o campo no qual se instaura a pesquisa 

do  mestrado  em  Educação  sobre  Mulheres  em  privação  de liberdade:  vivências  e 

perspectivas de emancipação podemos afirmar que, foi feliz a escolha da temática, 

considerando a relevância da matéria, ou seja, a Educação em prisões sob uma 

perspectiva de gênero.   Com experiência já alguns anos no Sistema Penitenciário de 

Mato Grosso, acompanhamos alguns avanços que, paulatinamente, vêm acontecendo 

em torno da educação em prisões,    o que nos fez escolher a Penitenciária Feminina 

Ana Maria do Couto May, em Cuiabá/MT. Com objetivo de descrever as experiências e 

os processos educativos vivenciados no contexto da prisão, sob uma perspectiva de 

gênero, buscou-se, através da pesquisa qualitativa, uma análise fenomenológica das 

vivências e sociabilidades no cárcere; os seus desejos e expectativas quando inseridas na 

prisão; e os meios para chegar à emancipação. Trazemos uma reflexão inicial sobre 

questões inerentes à Educação para Mulheres em privação de liberdade e perspectivas 

de emancipação humana e social e como a educação em suas mais diversificadas formas 

pode contribuir neste processo. 
 

Palavras chaves: Educação. Gênero e Direitos Humanos.  
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INTRODUÇÃO 

Conforme relatório de 2010 do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 

o número de mulheres presas vem aumentando significativamente. Houve um aumento 

nacional de 135% entre os anos de 2006 a 2010. Em contrapartida, ocorreram também 

alguns avanços em relação às políticas públicas, como a implantação da Lei Maria da 

Penha. Essa evolução propiciou maior impulso nas políticas públicas em relação às 

mulheres, visando garantir melhor aplicabilidade na proteção dos direitos das mulheres. 

Desde então, várias ações foram criadas para atender mulheres, entre elas, as privadas 

de liberdade. 

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, responsável pelas 

diversas áreas de políticas públicas para mulheres, elaborou o Plano Estadual de ações 

2011-2015 elencou através da ―Meta 22‖ a adesão a projetos direcionados à geração de 

oportunidades  para mulheres  em  situação  de  encarceramento  e  egressas,  visando  à 

reintegração na sociedade, ao mercado de trabalho e ao convívio familiar. Para o 

cumprimento dessa meta, foram estabelecidas várias ações, entre elas, a educação como 

forma de escolarização e humanização para o egresso, sendo que dentro dessas ações, 

estão também o acompanhamento e o levantamento de dados acerca das mulheres em 

privação de liberdade. 

O Ministério da Educação tem como missão o cumprimento do preceito 

constitucional fundamental, isto é, promover o acesso à educação sem preconceito de 

gênero, raça, etnia e idade. O reconhecimento das diferentes características do público e 

demandas  específicas  de  determinada  população,  principalmente,  no  tocante  às 

condições e relações de gênero fazem parte da agenda nacional. Foi um avanço 

expressivo o Estado identificar a necessidade de implantar uma política pública de 

educação e reconhecer a população privada de liberdade como sujeito de direito. 

Contudo, observou-se que o Estado deixou de contemplar, dentre as diversas políticas 

públicas, o direito da mulher presa, cuja tratativa veio em um contexto geral, sem a 

preocupação com o gênero feminino. 

Ao propor o tema desta pesquisa -    Educação para Mulheres em Situação de 

privação de liberdade: vivências e perspectivas de emancipação partimos do 

princípio de que, a educação é um direito humano e fundamental  para as  pessoas 

privadas  de liberdade.  Todavia,  tal  direito  constitui  um  desafio  para  o  Sistema de 
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educação de modo geral, na qual em tempos remotos nem ao menos mencionava a 

população prisional como detentora de direitos. Com os avanços  na Educação e a 

inserção de várias modalidades educacionais nas políticas públicas, surgem, lentamente, 

movimentos sociais a fim de buscar nas diretrizes nacionais a oferta da educação para 

pessoas em privação de liberdade. Abre-se uma nova discussão sobre a necessidade de 

cada estado possuir uma política regional, que vise à política educacional dentro das 

prisões. 

O Projeto Efetivação dos Direitos das Mulheres no Sistema Penal Nacional vem 

buscando contemplar, como objetivo primordial, o atendimento às necessidades da 

população carcerária feminina, por meio da estruturação de políticas e ações voltadas a 

esse público. 

Em   Mato   Grosso,   havia   em   2011,   um   total   de   787   mulheres   presas, 

representando  um  percentual  de  6.65%  da  população  total  privada  de  liberdade. 

Segundo o relatório do INFOPEN
3893  

havia apenas duas Unidades destinada à 

população feminina, e o número de mulheres presas, aumentaram no ultimo triênio. O 

próprio relatório nacional atesta que os dados são apresentados de forma inconstante. 

No que diz respeito à educação, o relatório mencionado apresenta os seguintes dados em 

relação à educação e ao grau de instrução das mulheres presas: Analfabeto 3,25%, 

Alfabetizado 10,82%; Ensino  Fundamental  Incompleto  37,41%;  Ensino  

Fundamental  Completo 19,81%; Ensino Médio Incompleto 16,94%; Ensino Médio 

Completo 10,03%; Ensino Superior Incompleto 1,56% e Ensino Superior Completo 

0,78%. 

Fazer uma análise da Educação sob uma perspectiva de gênero para mulheres 

privadas da liberdade, sob uma perspectiva de direitos  como uma política pública, 

constitui-se um desafio para todos nós na qualidade de pesquisadores, pois tudo ainda é 

relativamente recente. Desde a implantação da Política nacional para Educação em 

prisões , bem como o próprio Plano Nacional de Educação e direitos Humanos, em 

2006, somente em 2009 foi inserida a educação para pessoas privadas de liberdade 

como uma política pública. Logo, fica evidente que o Estado (país) tem um déficit 
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educacional  e  que  cada  Estado  precisa  propor  medidas  dentro  da  política  pública 

nacional e cumprir as determinações do Plano nacional de educação, assim como as 

orientações internacionais. 

A pesquisa terá como objetivo maior descrever, interpretar e compreender, a 

educação a partir das vivências e experiências das mulheres em situação de privação de 

liberdade, em que sentido a educação desenvolvida no interior do presidio Ana Maria do 

Couto May promove a emancipação  ou exclusão. Ademais, procurará descrever  as 

experiências, os processos educativos vivenciados no contexto da prisão, sob uma 

perspectiva de gênero, através das experiências vivenciadas. Buscaremos através da 

pesquisa qualitativa uma análise fenomenológica descritiva, das vivências e 

sociabilidades no cárcere; os seus desejos, as expectativas quando inseridas no contexto 

da prisão. Nesse sentido, este estudo terá por finalidade elucidar a importância da 

educação em um processo emancipatório, por intermédio das falas e vivências das 

mulheres daquela Unidade prisional. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A pesquisa será desenvolvida com respaldo em teorias que propiciam melhor 

compreensão da educação como pedagogia da emancipação; o encarceramento, sob a 

perspectiva de gênero e os fundamentos da instituição prisional; e das relações de poder 

instituídas, buscaremos resgatar pressupostos teóricos, formulado por Michel Foucault 

(1979) por ser o autor que tanto se destaca ao discutir as relações de poder. Para ele: ―O 

poder não existe... é um feixe de relações mais ou menos organizado, mais ou menos 

piramidalizado, mais ou menos coordenado‖ (Microfísica Do Poder p. 248). Para o 

entendimento dessas relações lançaremos mão de três obras essenciais de Foucault, 

quais sejam: vigiar e punir, que permite uma melhor contextualização da prisão, 

microfísica do poder, que apresenta as relações de poder enquanto relações desiguais 

―...  as  relações  de  poder  são  uma  relação  desigual  e  relativamente  estabilizada  de 

forças‖ p. 250.  Em Arqueologia do Saber, permite-nos assimilar as diversas formas de 

saberes constituídos, privilegiando as inter-relações discursivas e como essas se 

transformam em sociedade. Nesta relação historicamente construída prevaleceu à força 

do  macho  em  desfavor  da  fêmea.    Sabemos  que  o  conceito  de  gênero  adquire 

significados diferenciados de acordo com cada época. Segundo SAFFIOTI (2004), ao se 

referir ao conceito de gênero, aponta que ele nunca foi neutro, mas que ele carrega uma 

apreciável dose de ideologia (p136), referindo-se à ideologia patriarcal. 
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Ainda pela busca de melhor compreensão da dimensão histórica da categoria de 

gênero, vamos buscar através das explicações e escritos de (JOAN SCOTT: 1994), que 

influenciada pelas obras de FOUCAULT, elas trazem uma crítica histórica ao conceito e 

passou chamar de nova epistemologia para compreender as relações de gênero.  

No  campo  das  relações  de  poder,  surge  outro  fato  importante:  o  desejo  da 

própria mulher em conquistar espaços historicamente construídos e destinados aos 

homens, ou seja, elas desejam sua emancipação nas suas mais diversas formas e sentido. 

E a emancipação política e educacional aparecerá neste estudo como perspectiva que 

colabora para o não cometimento da reincidência criminal. 

A emancipação pedagógica será abordada com foco histórico em uma posição 

do autor Paulo Freire, como condutor teórico, contudo, laceremos mão de outros autores 

que se fizeram necessários para explicação de fenômenos que poderão surgir ao longo 

da pesquisa. Ante uma visão Freiriana, a educação deve ir além da simples transferência 

de conhecimentos, mas criar possibilidades para sua construção. Para ele, o educando 

deve fugir do ensino ―bancário‖, e que os seres humanos possuem capacidade de 

superação. Nesse sentido, escreve ―Essa é uma das significativas vantagens dos seres 

humanos – a de se ter tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes‖. 

(FREIRE: 1996:13) 

A  emancipação  como  forma  de  superar  os  ensinamentos  tradicionais  da 

educação. Uma educação para além da matemática, física, biologia e outras. Nesse 

estudo respeitar-se-á a experiência de cada pessoa, o conhecimento construído na 

vivência  na  comunidade  prisional  no  mundo-vida.  Freire  coloca  que,  através  da 

realidade vivida pelos alunos, podemos discutir a partir de suas experiências uma 

reflexão condizente com sua realidade de vivência.  Tornando educadores e educandos 

mais autônomos, fugindo dos determinismos históricos. 

Neste sentido (ADORNO, 2006 p.141), apresenta uma concepção de educação 

que deve sempre evitar a barbárie e buscar a emancipação humana. 

―Evidentemente,  não  a  assim  chamada  modelagem  de  pessoas,  porque  não 

temos o direito de modelar pessoas a partir de seu exterior; mas também não a mera 

transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que 

destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira.‖ (ADORNO, 2006, p. 141). 

Seguindo  as  propostas  de  Paulo  Freire,  a  educação  possibilita  a libertação. 

Nos seus livros, invariavelmente, o enfoque era dado no sentido de que a educação deve 
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ir além das palavras, possibilitando uma releitura da sociedade voltada para o 

pensamento crítico. Em sua terceira carta pedagógica escreveu: ―se a Educação 

sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda‖ (Freire. 

2000. p67). Diante dessa perspectiva, a Educação é colocada numa dimensão social, 

econômica e política que acaba por coloca-la como Urgência máxima em situações- 

Limites. 

No momento em que a percepção crítica se instaura – na ação mesma – se 

desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os homens a se empenharem na 

superação das ―situações-limite‖ [...], através de ações que Álvaro Vieira Pinto chama 

de ―atos-limite‖. (FREIRE, 2007, p. 104). 

Para  discutir  os  fenômenos  da  Educação  para  mulheres  em  privação  de 

liberdade, concernente à educação em penitenciárias, utilizamo-nos de documentários, 

leis e relatórios da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, da UNESCO, da 

SEJUDH/MT e também da SEDUC/MT. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Este estudo buscará analisar como se deu a implantação da política educacional 

para mulheres no Presídio Ana Maria do Couto May, bem como elencar as experiências 

do mundo-vida, a partir das falas e vivências da mulher privada de liberdade. 

A pesquisa terá seu fundamento no método fenomenológico descritivo, em razão 

de que ele possibilita uma maior concentração na descrição das experiências das 

participantes. Outro fator que nos levou à escolha pelo método fenomenológico, é que 

este tem encontrado no campo da educação grande aceitação, pelo meio do qual se 

aproxima do fenômeno. Nesse contexto, a abordagem fenomenológica permite uma 

aproximação com o objeto de forma livre, aberta, sem preconceitos, valores ou ideias 

dominantes,  pois  para  a  fenomenologia,  o  fenômeno  possui  um  significado  em  si 

mesmo, que torna manifesto através do mundo vivido. (MARTINS E BICUDO: 1989 p 

21-25). 

O método fenomenológico é amplamente utilizado na pesquisa qualitativa, 

buscando  o  sentido  e  o  significado  mundanos  das  teorias  e  das  ideologias,  das 

expressões culturais e históricas (BICUDO: 1999 p 13). Nesse aspecto, a descrição é 

vista como ―um procedimento para obter dados que deverão ser analisados e 

interpretados fenomenologicamente, visando à busca da essência e a sua transcendência 

postas em termos textuais‖ (BICUDO. 2000 p 75). Motivos estes que nos levaram a 
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optar  pela  fenomenologia  como  método  apropriado  para  o  estudo  relacionado  às 

mulheres em privação de liberdade. 

Na teoria de Merleau-Ponty, a fenomenologia é a ciência rigorosa da busca pela 

essência, segundo a qual vê o homem no mundo antes mesmo da reflexão. Vê este 

homem como corpo próprio, num lugar, num tempo, em ação, no mundo onde habita. O 

corpo próprio é o ―sujeito percebedor‖, o ponto de vista do mundo, a estrutura espaço- 

temporal da experiência perceptual (MARTINS, 1993).   Logo, esse estudo terá como 

fundamento o método fenomenológico de pesquisa qualitativa que possibilita esse olhar 

perceptivo  e  crítico,  além  da  melhor  descrição,  compreensão  e  interpretação  do 

fenômeno pesquisado.  Sendo uma interrogação o ponto de partida para a abordagem, 

nesse aspecto formulamos a seguinte interrogativa - A educação para mulheres em 

privação de liberdade alcança os fins da emancipação?  Como as mulheres envolvidas 

na prisão olham e compreendem a educação como tal? 

O Universo deste estudo será a Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto 

May, localizada na cidade de Cuiabá, onde se farão também as observações.  Alguns 

dados serão abordados através de entrevista semiestruturadas, apenas para melhor 

descrição  do  fenômeno.  Não  serão  considerados  dados  quantitativos,  como  por 

exemplo, tempo de prisão, idade. Todavia, serão observados os motivos do 

encarceramento, em razão destes serem fenômenos importantes para melhor descrição 

das falas e das vivências delas. Quanto às entrevistas, serão aplicadas questões 

semiestruturadas  que  possibilitem  melhor  expressão  do  cotidiano,  através  das  falas 

livres e das experiências das entrevistadas, a fim de coletar dados quanto mais 

aproximativos da realidade prisional. 

Quanto à amostragem, tomamos por base o número, em média, de presidiárias 

que frequentam as atividades educacionais dentro da unidade. Segundo informações 

pré-colhidas, hoje, a média é de oitenta (80) mulheres envolvidas com atividades de 

educação. Desse número, pretende-se entrevistar entre oito (08) a dez (10) mulheres. 

Serão levantados dados junto à Secretaria Estadual de Educação para verificação de 

existência de programas educacionais direcionados às mulheres em situação de privação 

de liberdade, a fim de melhor elucidar e contemplar a política educacional situada no 

contexto da prisão. 

Quanto aos instrumentos, será utilizada também a observação como fonte 

primária de coleta de dados, quanto ao grau de participação. Na qualidade de 
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pesquisadora, optamos pela observação participante, isto é, observadora como 

participante, pois isso permite que a identidade do pesquisador desde o princípio seja 

revelada ao grupo, com possibilidades de maior acesso às informações (LÜDKE E 

ANDRE: 1986). As observações poderão ocorrer em dias alternados, verificando-se as 

aulas ministradas na unidade, bem como outras formas de educação. Será observada, 

por exemplo, a educação através de cursos profissionalizantes, capacitações, e outros. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Ao propor a pesquisa Educação para Mulheres em Situação de privação de 

liberdade: vivências e perspectivas de emancipação partimos do principio de que a 

educação é um direito humano e fundamental para as pessoas privadas de liberdade e 

que as vivências adquiridas no cárcere necessitam ser consideradas no processo 

emancipatório. Consideramos também o avanço das políticas Educacionais e a educação 

com foco em gênero, que vem aumentando paulatinamente. Esses avanços vêm 

acontecendo em torno da educação em prisões nos últimos anos. Assim como outras 

áreas da educação, como a educação quilombola, educação do campo, indígenas que 

ganharam  atenção  nas  políticas  públicas  educacionais.  É  um  marco  importante  no 

avanço das políticas públicas educacionais, o reconhecimento dessas clientelas, 

principalmente, da mulher privada de liberdade. A pesquisa é de extrema relevância 

para a contemporaneidade, quer dizer, a Educação em prisões perante uma perspectiva 

de gênero é um tema da atualidade, ainda pouco discutido. 
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IDENTITÁTIO EM COMUNIDADE QUILOMBOLA  
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RESUMO  

O trabalho objetiva uma análise da interface religiosa que atravessa uma comunidade quilombola na 

região sul do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada através de entrevistas, materiais 

fotográficos, bem como observação participante, resultantes de idas a campo em equipe ao menos uma 

vez por semana ao longo de um ano e meio de pesquisa (meados de junho de 2011 a janeiro de 2013). 

O quilombo Fazenda Cachoeira situado no entorno rural do município de Piratini (RS) é assistido e 

mediado há mais de quinze anos pela Pastoral Afro-Brasileira da Igreja Católica, porém todo o 

assistencialismo e mediação oferecidos pelas irmãs não foram suficientes para sustentar uma 

comunidade inteiramente de católicos. Em diversas situações as freiras assessoraram a comunidade 

nas suas relações com agentes políticos; participaram, inclusive, no processo de autorreconhecimento 

do grupo como remanescentes de quilombos e promoveram oficinas direcionadas para aumentar a 

rentabilidade do grupo que vive em situação financeira precária. O quilombo que, por muitos anos 

manteve como tradição a prática do catolicismo popular está passando por um intenso processo de 

transformação nas suas relações sociais e econômicas. O estilo de vida procedente de um catolicismo 

popular que permeou por gerações no território, está abrindo espaço para um novo regime religioso, o 

pentecostal. O trabalho propõe mostrar a paulatina transformação que o grupo vem passando, dando 

lugar a uma nova maneira de viver e se organizar, tendo como uma possível causa dessa transformação 

a necessidade por parte do grupo em se manter enquanto comunidade, devido à nova realidade em que 

se encontram. O viés religioso da pesquisa é em decorrência da pesquisadora acreditar ser a religião 

um elemento pulsante na sociedade e, especialmente quando vista como um ordenador simbólico da 

experiência sociocultural das coletividades.  

 

Palavras-chave: Remanescentes de quilombos. Religião. Mediação. Assistencialismo.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é uma versão revisada do trabalho de conclusão de curso em 

Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O aporte teórico para a revisão 

da pesquisa veio após o ingresso no mestrado (março de 2013) também em Antropologia pela 

mesma universidade. Com o aprofundamento em leituras anteriores e novas a monografia 

estava pronta para ser relida e corrigida. O trabalho de conclusão do bacharelado teve como 

norte a análise e a observação da interface religiosa que atravessava uma comunidade 

quilombola.  

O quilombo Fazenda Cachoeira situado no entorno rural do 5° Distrito do município 

de Piratini é assistido há mais de quinze anos pela Pastoral Afro da Igreja Católica, porém 

todo o assistencialismo e mediação oferecidos pelas irmãs não foi suficiente para sustentar 

uma comunidade inteiramente de católicos.  

Em diversas situações as irmãs da Pastoral Afro-Brasileira da Igreja Católica 

assessoraram a comunidade nas suas relações com agentes políticos; participaram, inclusive, 

no processo de autorreconhecimento do grupo como remanescentes de quilombos e 

promoveram oficinas direcionadas para aumentar a rentabilidade do grupo que vive em 

situação financeira difícil. 

A comunidade Fazenda Cachoeira que por muitos anos manteve como tradição a 

prática do catolicismo popular está passando por um intenso processo de transformação nas 

suas relações sociais e econômicas. O estilo de vida procedente de um catolicismo popular 

que permeou por gerações no território, está abrindo espaço para um novo regime religioso, o 

pentecostal.  

Procuro mostrar a paulatina transformação que o grupo vem passando, dando lugar a 

uma nova maneira de viver e se organizar, tendo como uma possível causa dessa 

transformação a necessidade por parte do quilombo em se manter enquanto comunidade, 

devido à nova realidade em que se encontram. Optei pelo estudo da dimensão religiosa da 

comunidade, pois acredito ser a religião um elemento pulsante na nossa sociedade e em tantas 

outras, especialmente quando vista como um ordenador simbólico da experiência 

sociocultural das coletividades. Conhecer mais sobre a crença de um povo, a meu ver, é 

também conhecer mais seu estilo e modo de vida. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO TEÓRICA 

 

Para a elaboração deste artigo a principal fonte teórica que serviu como orientação 

para contextualizar e compreender melhor o que vem ocorrendo no quilombo Fazenda 

Cachoeira foi Émile Durkheim. Em sua obra As Formas Elementares da Vida Religiosa busca 

elaborar uma teoria geral da religião, baseado nas análises das instituições religiosas mais 

simples e mais primitivas. Para Durkheim só é possível aprender a essência de um fenômeno 

social a partir da observação de suas formas mais elementares:  

 

Pode-se, portanto dizer, em resumo, que quase todas as grandes instituições 

sociais nasceram da religião. Ora, para que os principais aspectos da vida 

coletiva tenham começado por ser apenas aspectos diversos da vida 

religiosa, é preciso evidentemente que a vida religiosa seja a forma eminente 

e como que uma expressão resumida da vida coletiva inteira. Se a religião 

engendrou tudo o que há de essencial na sociedade, é que a ideia da 

sociedade é a alma da religião (DURKHEIM, 1996 pg. 462).  

 

Estudar o fenômeno religioso, buscar sua essência é a maneira que Durkheim 

encontrou de compreender determinados fenômenos sociais. Tudo passa, segundo o autor, 

pela religião, todas as esferas da vida social estão envolvidas e significadas pelos valores 

decorrentes dela. Durkheim percebe a religião como um sistema, um todo formado por partes 

(DURKHEIM, 1996). 

Sendo assim, estudar religião ou um acontecimento religioso específico nos permite 

entrar em contato com todos os domínios sociais do grupo em questão. Brandão (1986), 

estudioso de religiões populares argumenta que, ―todas as esferas da vida social estão 

envolvidas e significadas pelos valores do sagrado‖. Assim como Durkheim (1996), já 

apontava em sua pesquisa para a sociedade como sendo ―a alma‖ da religião. Para Émile 

Durkheim, a religião consiste num aspecto essencial e permanente da humanidade e teria por 

função ajudar o individuo a viver melhor e/ou reordenar a sua vida.  

Portanto, a religião pode ser um meio buscado pelo fiel como forma de ajudar a 

solucionar os problemas, apaziguar seus sofrimentos e entendê-los, pois o sistema religioso 

busca responder e saciar as dúvidas do indivíduo. E foi dentro dessa linha de pensamento que 

se apoiou o universo de pesquisa. 

 

METODOLOGIA 
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Quanto à metodologia da pesquisa, acredito que, quando se trata de realizar um 

trabalho de campo, uma etnografia, cada pesquisador tem seu estilo para construir e realizar 

seu trabalho. Vários são os meios logrados por pesquisadores para realizar seu estudo. O 

pesquisador vai descobrindo com o tempo qual o melhor caminho para desenvolver e 

sistematizar os dados da sua pesquisa. Geertz, fala da descrição densa e da importância do 

etnógrafo em observar, registrar e analisar (GEERTZ, 1978) ou parafraseando Roberto 

Cardoso de Oliveira, olhar, ouvir e escrever (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000).  

Brandão em Como Fazer Trabalho de Campo mostra passo a passo da construção de 

sua pesquisa, da sua ―contaminação‖ inicial com o lugar sem entrar de cara numa relação de 

pesquisa (BRANDÃO, 2007).  

Ele busca inicialmente sentir, sentir como é o lugar, como as pessoas são, como ele se 

deixa envolver (BRANDÃO, 2007). E tudo isso vai sendo transcrito para o seu diário de 

campo, ele anota descritivamente para depois, num segundo momento, começar a articular 

essa descrição. E assim o faz ao longo de toda a sua pesquisa a fim de construir uma 

organização mais compreensiva dos seus dados. 

Sendo assim, juntamente com a observação participante, o diário de campo é uma 

ferramenta imprescindìvel. ―Os escritos do Diário descrevem maneiras de sentir pessoas, 

lugares, situações e objetos (BRANDÃO, 1982)‖. As impressões em campo, os insight, as 

angústias, o sentimento do pesquisador numa dada situação são elementos importantes e que, 

consequentemente devem ser anotados. E para tanto, faz-se indispensável o uso assíduo do 

diário de campo, pois é através dele que o trabalho vai sendo construído. Com o tempo as 

ideias e impressões vão passando a ser articuladas e sistematizadas juntamente com 

referenciais bibliográficos acerca do assunto.  

Além disso, algumas ferramentas foram indispensáveis para a pesquisa: gravador para 

a realização de entrevistas abertas e/ou semiestruturadas e câmera fotográfica que, tem o 

grande potencial não somente de registrar momentos, mas também a atmosfera do instante 

além de, captar detalhes que muitas vezes passam despercebidos pelos nossos olhos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O quilombo Fazenda Cachoeira (há cerca de quinze anos) recebe apoio das irmãs da 

Pastoral Afro da Igreja Católica. E após ver todos os problemas e carências que o grupo 

possuía as irmãs começaram a atuar dentro da comunidade.  
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Além de toda assistência que por anos as freiras prestaram dentro da comunidade, teve 

outra ajuda de grande importância. Foi por iniciativa das irmãs que a comunidade passou a 

lutar pelo processo de reconhecimento identitário como remanescentes de quilombos. Como 

alternativa para ajudar o grupo e facilitar o acesso aos benefícios do governo, surge a ideia de 

reconhecê-los enquanto uma comunidade quilombola.  

No entanto, esse assistencialismo e mediação não deram conta de sustentar um 

universo religioso absolutamente católico dentro do quilombo. Atualmente, parte do grupo 

vem passando por um processo de conversão para o sistema religioso pentecostal. Essa adesão 

ao pentecostalismo vem ocorrendo paulatinamente, pois não foi sempre a religião de escolha 

do grupo. O catolicismo popular foi reproduzido por gerações naquele espaço geográfico e 

certas crenças oriundas dessa matriz religiosa continuam fortes no local. Os arredores onde o 

quilombo se encontra era cercado por fazendas e uma diversidade de parentelas negras, 

situadas em serranias próximas umas das outras que proporcionavam uma rede densa de laços 

sociais articulados por alianças matrimoniais, trocas recíprocas e uma sociabilidade que era 

sustentada em grande medida pela prática do catolicismo popular.   

Além disso, as fazendas que eram localizadas nas cercanias permitiam gerar e circular 

renda para os grupos locais. A extensa rede de parentelas, vizinhanças negras e a relação de 

patrão com empregados proporcionavam relações de trocas entre grupos. Atualmente a 

situação da comunidade é outra. As fazendas nos arredores foram substituídas por grandes 

empresas da agroindústria, enfraquecendo desta forma as articulações das famílias locais com 

sua vasta vizinhança. A rede de sociabilidade que existia deu lugar a uma grande indústria que 

tem por finalidade a plantação intensiva de pêssegos, o quê acabou por encurralar o quilombo 

Fazenda Cachoeira. O quadro atual em que o grupo se encontra deu lugar à outra dinâmica de 

vida da qual o quilombo vem se adaptando.   

Com a chegada da grande empresa que gradativamente foi comprando todas as 

fazendas que existiam nos arredores e o número cada vez menor de vizinhança e parentelas 

próxima a Fazenda Cachoeira, o grupo teve que adotar medidas para manter-se enquanto uma 

comunidade. A conversão para um novo sistema religioso (pentecostalismo) pode ter sido 

vista como uma alternativa. 

Antes da conversão as questões políticas e todas as problemáticas que envolviam o 

grupo (saúde, renda, alimentação, moradia) eram mediadas pela rede de parentela e 

vizinhança, assim como pela Pastoral Afro-Brasileira da Igreja Católica. Atualmente a 
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comunidade procura a autonomia nas suas relações com o poder público e conta sempre com 

ao menos um representante para tomar frente nas questões ou se inteirar dos assuntos que 

envolvem a reprodução do grupo. Com a adesão ao regime pentecostal, o individuo adquire 

uma autonomia maior tornando-se mais político e apto para lidar diretamente com o Estado e 

seus agentes (sem a ação de mediação) em nome da comunidade, o indivíduo vai à busca dos 

seus direitos para o grupo. 

Apesar de mostrar-se um sistema rígido e fechado, o pentecostalismo consegue ser ao 

mesmo tempo uma religião que permite dar voz ao seu fiel. Diferente, por exemplo, da Igreja 

Católica que é uma instituição religiosa hierarquizada. No catolicismo o saber religioso é 

monopolizado e quem entende da religião é o padre. Já na Igreja Pentecostal todo crente 

mesmo que pouco possui algum entendimento da religião que segue além de durante os cultos 

terem o livre acesso a Bíblia e a dirigir a palavra quando quiser falar. Em uma missa, o padre 

dirige e monopoliza os rituais enquanto, que o dirigente crente deve dar oportunidade para 

que todos se expressem. 

O pentecostalismo permite dar voz ao fiel, possuir o saber religioso e propagar a fé. 

Uma das hipóteses do trabalho é que o protagonismo individual com os assuntos do sagrado, 

proposto pela prática pentecostal, influencia o individuo para ser mais politizado e atuante. Ao 

entrarem para a Igreja Assembleia de Deus, o grupo, deixa de ser expectador para assumir um 

protagonismo frente às questões relacionadas à comunidade. 

Essa nova configuração vem ocorrendo gradualmente. Muitas práticas decorrentes do 

catolicismo popular são muito fortes no quilombo e talvez nunca deixem de existir. Por outro 

lado, nas relações sociais contemporâneas o sujeito e/ou grupo, através da religião e de outras 

formas de sociabilidade, tem a oportunidade de aderir a novas práticas, deixar antigas ou 

significá-las (talvez seja esse o caso de Fazenda Cachoeira) em função de suas necessidades 

individuais ou coletivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos observar através do quilombo Fazenda Cachoeira a ação transformadora da 

religião na vida do individuo ou coletivo e de certa maneira a necessidade da sua existência na 

vida dos sujeitos. O território, que antes era marcado pela forte relação com o espaço, 

natureza e a sociabilidade entre grupos oriundo de um catolicismo popular estão dando lugar 
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para uma nova estruturação da comunidade em decorrência do processo de conversão ao 

pentecostalismo.  

A comunidade quilombola Fazenda Cachoeira vem passando paulatinamente por um 

processo de transformação. O processo de conversão pode estar ocorrendo por uma 

necessidade individual e/ou coletiva dos sujeitos integrantes do quilombo em terem seu lugar 

no mundo e na sociedade englobante, como pessoas detentoras de direitos, mas sob uma nova 

maneira de constituir-se. O pentecostalismo pode ter sido visto como uma saída devido às 

demandas emergentes que o grupo vem passando. 
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RESUMO  

No tocante à população idosa no mundo e, especialmente, no Brasil presencia-se uma situação 

paradoxal. De um lado, aumenta a expectativa de vida, na medida em que o avanço da 

medicina e da tecnologia contribui para esse fenômeno, de outro, percebemos que nossa 

sociedade é carente de medidas no sentido de compreender os idosos como parcela da 

população que necessita de cuidados que não podem ser movidos pelo mesmo rigor da 

produtividade que direciona a lógica da produção capitalista e da organização burocrática 

generalizante. Nesse sentido, o objetivo é narrar de modo contextualizado a construção do 

movimento da ―construção‖ dos direitos civis, polìticos e sociais e deveres para os sujeitos 

idosos. Pretende-se atentar para a hipótese de que nesse movimento não está compreendida a 

possibilidade de os idosos serem os protagonistas da condição existencial de vida deles 

mesmos, mas são objetos da racionalidade instrumental de pacotes da burocracia 

governamental que não considera as necessidades de ordem geracionais. O texto foi se 

delineando a partir de uma aproximação descritiva entre os pressupostos fenomenológicos da 

percepção e da existência de Merleau-Ponty – Antônio Muniz de Rezende – André Dartigues 

e as teorias do processo de envelhecimento humano dos autores Norbert Elias, Norberto 

Bobbio, Simone de Beauvoir, Guita Grin Debert, Eneida Haddad, Maria Cecília Minayo, 

Silvino Santin, dentre outros.  O artigo não pretendeu ser conclusivo, por entendermos que 

nenhuma situação entendida como processo pode estar engessada quando se trata da condição 

humana e do mundo das relações. Sem cairmos em um pessimismo absoluto, somos tendentes 

a uma postura de otimismo-trágico tendo em vista que ao atentarmos para a marginalização 

que o sujeito velho e lento sofre nas sociedades que evoluem rapidamente. Optamos pela 

utopia de que nessa mesma sociedade paradoxal o sujeito velho traz um arcabouço de 

experiências em sua história cultural e, por certo, se as novas gerações olharem para eles 

poderão contextualizá-las para situações da realidade do mundo contemporâneo. O 

desacatamento aos direitos humanos é visível e indica como o mundo ordinário é 

desacreditado e o direito violado, no entanto, esse desvelamento do direito violado 

proporciona o tencionamento em alguns setores da sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da população idosa se dando em ritmo acelerado com evidências de 

crescimento sendo visíveis em nível mundial, o que torna  corrente  que os olhares de 

governantes se voltam para essa parcela da população,  no entanto  esse interesse é  marcado  

ainda mais pela segregação dos sujeitos velhos, que distintos  das outras faixas etárias da 

população possuem interesses e necessidades próprias que não os  lógica do trabalho e da 

produção. 

Percebemos que se, de um lado, o avanço da medicina e da tecnologia contribui para o 

aumento da longevidade da população, de outro, percebemos que nossa sociedade é carente de 

medidas no sentido de compreender os idosos como parcela da população que necessita de 

cuidados, os quais não podem ser regulados pela mesma lógica da produtividade que 

direciona o ordenamento da produção capitalista e da organização burocrática generalizante. 

 Nesse sentido, nosso objetivo ao escrever este artigo é narrar de modo contextualizado a 

construção do movimento da ―(des) construção‖ dos direitos civis, polìticos, sociais e deveres 

para os sujeitos idosos.  

De acordo com Dartigues (1992) por meio da história compreenderemos que o homem é antes 

de qualquer coisa, ser-no-mundo, ou seja, é pelo sujeito no mundo e sua relação com o mundo 

que além de descrevermos, compreenderemos seu estado de ser e estar no mundo, para então 

a partir da compreensão desse sujeito, poder traçar políticas públicas e sociais que atendam as 

suas necessidades. 

Pretende-se atentar para a hipótese de que nesse movimento não está compreendida a 

possibilidade de os idosos serem os protagonistas da condição existencial de vida deles 

mesmos, mas são objetos da racionalidade instrumental e dos pacotes da burocracia 

governamental a qual não tende a considerar as necessidades de ordem geracionais e não de 

ordenamento geral.  

Nesse sentido, constitui-se oportuno alargarmos nossas reflexões sobre o estado de direito e 

deveres, conquistas, ganhos e benefícios dos velhos, ora enaltecidos, ora desprezados e, 

sempre observados como seres em suas totalidades, desprezando dessa maneira, a 

individualidade única de cada sujeito velho em sua relação com o mundo. Tendo em vista que 
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nessa relação se percebe que o enfoque homogeneizador da velhice transita entre sua relação 

com as doenças e debilidades e sujeitos de eloquente produtividade. 

Seria impraticável não nos atentarmos para a marginalização que o sujeito velho sofre nas 

sociedades que evoluem rapidamente, pois, paralelo a isto, mesmo o sujeito velho reunindo 

em si a história cultural da sua sociedade, o mesmo passa a ser o sujeito que não sabe em 

relação aos sujeitos jovens, que são os que possuem o conhecimento atual. (BOBBIO, 1997) 

Não pretendemos ser conclusivos com este artigo, por entendermos que nenhuma situação 

tida como processo pode estar engessada quando se trata da condição humana e do mundo das 

relações. 

Sem cairmos em um pessimismo absoluto, somos tendentes a uma postura de ―otimismo-

trágico‖ tendo em vista que, ao atentarmos para a marginalização que o sujeito velho e lento 

sofre nas sociedades que evoluem rapidamente, trazemos a utopia de que nessa mesma 

sociedade paradoxal o sujeito velho traz um arcabouço de experiências em sua história 

cultural e, por certo, se as novas gerações olharem para eles poderão contextualizá-las para 

situações da realidade do mundo contemporâneo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O apontamento negativo ao sujeito velho e a não efetivação de direitos já assegurados 

em seu estatuto é o resultado dos valores instaurados hoje em uma sociedade a qual se faz 

com sujeitos orientados pelo consumo e pela mercantilização das relações sociais. ―A 

sociedade só se preocupa com o indivìduo na medida em que este rende‖. (BEAUVOIR, 

1990, p. 665). 

Para Elias, ―O poder e o status das pessoas mudam, rápida ou lentamente, mais cedo 

ou mais tarde, quando elas chegam aos sessenta, aos setenta, oitenta ou noventa anos‖ (2001, 

p. 83). No entanto, a produtividade dos indivíduos velhos pode ser mensurada em outros 

termos não tão subjetivos quanto parece. Alguns exemplos podem ser citados: as avós ou avôs 

que cuidam dos netos para que seus filhos possam trabalhar, ou até mesmo, velhos 

fisicamente independentes que ainda acrescentam sua renda realizando trabalhos manuais.  

Segundo Lorda (2004), a contribuição dos sujeitos velhos que não se mensura por 

meio do sistema econômico, transforma-se em economia para o Estado. Neste caso, a 
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participação do sujeito velho no mercado de trabalho poderia ter uma conotação mais 

positiva, uma vez que a mesma se posicionasse com uma atitude diferente no tocante ao 

potencial produtivo do sujeito velho. 

Beauvoir compara a ansiedade de um jovem no momento em que adentra a vida social 

e de produção, na mesma proporção em que o velho sente a angústia no momento em que é 

excluìdo dela. ―Nesse meio tempo, a rotina mascara os problemas‖ (BEAUVOIR, 1990, p. 

665).  

Quando compreendemos o que é a condição dos velhos, não podemos 

contentar-nos em reivindicar uma ―polìtica da velhice‖ mais generosa, uma 

elevação das pensões, habitações sadias, lazeres organizados. É todo o 

sistema que está em jogo, e a reivindicação só pode ser radical: mudar a 

vida. (BEAUVOIR, 1990, p. 665) 

 

Para Mendonça, ―[...] o envelhecimento populacional, nos países em desenvolvimento, 

é um dos temas políticos fundamentais deste milênio, constituindo um grande desafio para o 

mundo como um todo‖ (2006, p. 170).  

O processo de exclusão dos velhos é distinto e marcado, principalmente, pela realidade 

cultural dos mesmos. De acordo com Doll (2002), em países europeus a exclusão de sujeitos 

velhos ocorre pela falta de contato social das pessoas, já no Brasil, pela diminuição da renda e 

pelo aumento de gastos excessivos com saúde. Percebe-se que ainda vale a máxima de Marx e 

Engels quando afirmam, ―[...] para viver, é preciso antes de tudo beber, comer, morar, vestir-

se e algumas outras coisas mais‖ (2002, p. 21). 

Uma pesquisa realizada por Belo (1990) evidencia a importância em apontar e 

manifestar quais eram os discursos dominantes sobre a velhice nas décadas de 1970 e 1980. 

Este estudo desvelou o discurso biologista, o qual atribuía a separação dos idosos a uma 

circunstância natural como se ao envelhecer, mais precisamente, na velhice, as pessoas não 

fossem capazes fisicamente de participar de outras estruturas sociais. Contrário a esse 

pensamento constatado, nos discursos investigados, o resultado da pesquisa mostrou que a 

exclusão dos velhos decorria da sua baixa utilidade econômica nas sociedades capitalistas. 

Seguindo este pensamento Haddad (1989) concluiu em um estudo realizado sobre a 

produção científica acerca da velhice, que a relação muito próxima entre velhice e doença 

acentuou a justificativa de exclusão do sujeito velho das diversas esferas sociais devido a sua 

condição natural de incapacidade física e mental. Essa lógica permitiu mascarar os aspectos 

econômicos e políticos presentes na exclusão de grande parte das pessoas pertencentes a este 
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grupo da população, assim, [...] o conjunto de representações sobre a etapa final da vida 

humana é organizado segundo as determinações básicas do modo capitalista de produção. 

(HADDAD, 1989, p. 16). Essa afirmação reforça a ideia de perda de valor do sujeito. Nesse 

sentido, os indivíduos de uma sociedade estão separados, porém interligados por meio de 

relações de reciprocidade, [...] ―os indivìduos se compreendem uns aos outros, não tanto 

enquanto são todos homens abstratos, mas através da diversidade de sua práxis‖.  

(BEAUVOIR, 1990, p.265) 

Na atualidade, vários discursos tem defendido a valorização dos sujeitos velhos 

estimulando-os a participarem da lógica da produtividade. Entretanto, um olhar aguçado para 

este segundo discurso com cautela, oportuniza observar alguns riscos para o sistema de 

produção e, principalmente, para a sentença da velhice que de uma maneira ou outra, 

novamente homogeneíza todas as pessoas pertencentes a este grupo social, bem como, 

estabelece paradigmas de comportamento para os mesmos, omitindo a heterogeneidade de 

cada sujeito envelhecido e a existência de diferentes problemas que acometem muitas dessas 

pessoas. 

Na Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty (1999),  o autor  descreve o corpo 

como o agente ativo do próprio sujeito na produção da sua experiência, que é única, pois se 

volta para uma ambiência que ele mesmo constrói, ou seja, sujeito e seu meio, levando em 

consideração toda uma bagagem histórica arraigada nesse mesmo sujeito que  ao agir sobre o 

meio se faz a si próprio e faz o meio, de modo recíproco. Dessa maneira Bosi afirma, ―Como 

no interior de certas famílias, aproveita-se dele o braço servil, mas não o conselho‖. (BOSI, 

1994, p. 79). 

Beauvoir (1990) afirma que sujeitos velhos na situação de sujeitos empobrecidos 

financeiramente vivendo em uma sociedade capitalista, não é apenas uma situação difícil, mas 

sim, sombria. Para a autora, o aumento da expectativa de vida fez com que, 

consequentemente, aumentasse também a população de sujeitos velhos, o que acarreta uma 

questão de problemas sociais presente. 

Não somente as pessoas idosas são muito mais numerosas do que outrora, 

mas elas não se integram mais espontaneamente à sociedade; esta vê-se 

obrigada a decidir sobre o estatuto delas, e a decisão só pode ser tomada em 

nível governamental. A velhice tornou-se o objeto de uma política. 

(BEAUVOIR, 1990, p. 273)  
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Beauvoir segue seu discurso afirmando que os velhos, em situações extremas, são as 

vítimas das contradições implícitas subjetivamente em seu próprio estatuto.  

 Encontramos aqui, uma forte relação entre a Fenomenologia de Merleau-Ponty e a 

afirmação de Beauvoir, uma vez que, a verdadeira descrição, o verdadeiro sentimento de 

pertencimento ou de explicitar o que é ou não necessário para uma determinada faixa etária, 

apenas possa ser feita por alguém que seja sujeito da sua própria fala (Rezende, 1990), ou 

seja, apenas os próprios sujeitos envelhecidos, os idosos, seriam capazes de discutir uma 

política pública social para o envelhecimento humano que, estivesse voltada as suas factuais 

necessidades.  

 Nesse sentido, se ―[...] a estrutura básica é homem-mundo, ser-ao-mundo [...]‖ 

(Rezende, 1990, p. 23), devemos considerar a participação do sujeito idoso como sujeito 

fenomenológico dos direitos e deveres atribuídos aos mesmos, o que culminaria 

inevitavelmente em um dialogo entre sujeito idoso-direitos-deveres, sujeito idoso-cultura, 

sujeito idoso-história, e, sujeito idoso-ser-no-mundo-ao-mundo. 

 

VELHICE E A CIDADANIA INSTITUÍDA 

 

Faremos a partir de agora um breve relato sobre como se deu a construção dos 

movimentos políticos e dos direitos e deveres para os sujeitos idosos, e por que não dizer, 

contra os idosos, pois foram discutidos e criados por pessoas que não fazem parte desta faixa 

etária, corroborando com interesses de ordem política. 

 De acordo com Debert (2004) as idades cronológicas são recursos eficazes não apenas 

para a concepção do mercado de consumo, mas também como um ditame para suas 

transformações, além de, servirem também como atores políticos na definição de suas leis, 

direitos e deveres, especialmente porque essas características independem das fases de 

maturação fìsica e mental. ―Tratar das idades cronológicas é reconhecer que elas são um 

elemento fundamental na tarefa do Estado moderno [...]‖ (DEBERT, 2004, p. 76).  

A autora faz alusão a Michel Foucault, onde o autor organiza essas fases 

estabelecendo, generalizando, classificando e separando-as em categorias.  

[...] o embaçamento das diferenças de idade é concomitante a outro 

movimento aparentemente inverso, que torna as idades aspectos 

privilegiados na criação de atores políticos e na definição de mercados de 

consumo. (DEBERT, 2004, p. 72) 

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1254 

Podemos considerar e definir estes movimentos fazendo uso da expressão 

―conspiração no silêncio‖, pois todas as questões referentes à velhice, que é parte do processo 

de envelhecimento humano, não são discutidas nem incrementadas pelos próprios sujeitos 

velhos, mas sim, pelo que é o outro, ou seja, o que não é sujeito velho. (DEBERT, 2004) 

 A busca do saber sobre a velhice, certamente é chamada a cultivar a cientificidade, 

reproduzindo dessa forma um discurso o qual idolatra representações distorcidas sobre a 

velhice, acobertando dessa maneira a realidade vivida pelo sujeito durante todo o caminho da 

sua vida. (HADDAD, 1986) 

 No texto de Debert (2004), encontramos argumentos os quais nos mostram a diferença 

de valor subjetivo e não subjetivo do sujeito velho em relação ao sujeito jovem. A autora 

sustenta a ideia de que nas sociedades pré-modernas, costumes, conhecimento e a própria 

cultura tinham um vínculo estreito com as gerações, pois, os jovens conseguiriam ter acesso a 

essas informações e a novos conhecimentos por meio dos sujeitos velhos. O valor que tinha 

um sujeito velho nessas sociedades era subjetivo, cada dia vivido em sua história e, 

principalmente, a sua história de vida lhe agregava mais valor que o consumismo do contexto 

moderno das sociedades. ―[...] o conceito de geração só faz sentido em oposição ao tempo 

padronizado‖ (DEBERT, 2004, p. 77).   

Podemos fazer aqui uma analogia entre as palavras de Debert e o que afirma Santin 

―Quero, também, observar que as lìnguas nunca foram salvas pela preservação de suas 

gramáticas e sintaxes, mas pelo falar das pessoas‖ (2002, p. 11), ou seja, nas sociedades 

modernas contemporâneas o sujeito velho não representa mais a figura de um sujeito sábio 

que possui conhecimento a ser transmitido aos sujeitos mais novos. 

De acordo com registros da ONU (Organização das Nações Unidas), a primeira 

discussão sobre direitos de sujeitos velhos ocorreu em 1945 em sua Assembleia Geral, na qual 

a resolução 213 (III) dizia respeito ao projeto de declaração dos direitos da velhice. (CINU, 

2006)  

A I Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada na Áustria, em Viena, no 

ano de 1982 propunha o Plano de Ação Internacional acerca do envelhecimento humano. 

Neste plano, foram evidenciadas as políticas públicas em nível mundial para a população de 

sujeitos velhos, as quais continham diretrizes e alguns princípios básicos para enfrentar o 

problema – desafio do envelhecimento da população. (CINU, 2006) 
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E para quais sujeitos velhos as políticas públicas começaram a ser pensadas? Uma das 

primeiras dificuldades encontradas para compreensão da natureza da velhice desde a 

realização dos primeiros movimentos voltados a esta faixa etária, foi determinar uma idade de 

corte para identificar os sujeitos velhos a partir de um marco. 

 Determina-se então, que em países desenvolvidos este marco seja aos 65 anos de 

idade e, em países subdesenvolvidos o portal de passagem para a velhice seja aos 60 anos de 

idade. (CINU, 2006) 

Em uma entrevista concedida a Oliveira (2010), o especialista em envelhecimento 

humano Alexandre Kalache afirma que é necessário, certa segregação da população por faixa 

etária, utilizando como referência, a idade cronológica indicada por números para gerar 

números, os quais coincidentemente passariam a expressar uma verdade sobre estes sujeitos 

com idade igual ou superior a sessenta anos em países subdesenvolvidos e sessenta e cinco 

anos em países desenvolvidos. Porém, de acordo com Santin (2002, p. 13) ―O que queremos 

dizer quando afirmamos ―esta é a verdade, a pura verdade‖.‖ Para o autor, deverìamos 

considerar em que consiste a verdade. Ao escrever o prefácio do livro Textos Malditos de 

Silvino Santin, o Professor Rovílio Costa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) aborda essa discussão afirmando, ―O corpo é a pessoa, e a pessoa é o corpo. O 

corpo não é só juventude, força, vigor e transcendência, mas é o seu total, sua forma de 

expressão, comunicação e sobrevivência‖ (SANTIN, 2002, p. 7). 

 Ora, se estamos discutindo sobre políticas públicas para seres humanos, para sujeitos 

arraigados em sua história de vida e em sua cultura, por que então persistimos na ideia de 

identificar um sujeito levando em consideração sua idade cronológica como limite para 

discussão da mesma? 

 Em consonância com essa visão, Santin afirma que, 

É o adjetivo humano que se torna o centro desta reflexão. São os aspectos 

qualitativos que, em geral, escapam aos controles mecânicos e estatísticos do 

movimento. Devo, ainda, dizer-lhes com toda a clareza que a subjetividade e 

a intersubjetividade são aceitas como possibilidades adequadas para se 

escutar as pessoas e as palavras. (SANTIN, 2003, p. 73) 

 

O autor prossegue seu discurso afirmando que, muitos sentidos, neste caso, a 

necessidade factual dos sujeitos velhos, só poderão ser escutados e, significados na 

intersubjetividade e subjetividade. Santin, todavia alerta para o fato de que a subjetividade não 

é de toda essência um descomprometimento com a objetividade, mas sim, é parte da 
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objetividade humana. Para Rezende (1990, p. 39) ―Igualmente, o individuo não é um nômada, 

e a existência é na verdade uma experiência de intersubjetividade,‖ o que nos faz 

compreender que não apenas o olhar do outro para o sujeito velho fará com que as demandas 

das políticas públicas elaboradas para esta faixa etária da população sejam discutidas, mas 

sim, muito mais profundamente, do ponto de vista do próprio sujeito velho e da sua 

experiência com o mundo.  

De acordo com Rezende, este seria o sujeito engajado do qual se refere Merleau-

Ponty, um sujeito que é o protagonista de sua consciência engajada onde o ser-no-mundo 

passa a ser também ser-ao-mundo, onde sua experiência construtiva passa a ser sua 

intencionalidade, pois de acordo com o autor, toda experiência é significativa. 

Nesse sentido, nos questionamos novamente sobre a possibilidade de esse marco for 

substituído por um conceito que permita pensar o sujeito velho como um sujeito ativo no seu 

presente para vivência do seu futuro, utilizando sua história como protagonista ou sendo eles 

mesmos protagonistas da sua história, no presente e para além do mesmo. Usamos a palavra 

protagonista,  como em um conto ou em uma estória, é o protagonista o qual determina seu 

enredo. 

Questionamo-nos neste caso, desde os primeiros movimentos realizados para discutir a 

―problemática do envelhecimento humano‖, sobre a função da ciência enquanto produção de 

conhecimento, bem como, o proceder e o articular desta, na promoção do bem estar do sujeito 

velho. Desde a publicação de O discurso sobre as ciências e as artes em que Rousseau (2005) 

questionou se a ciência havia causado mais bem estar ou mal estar para a humanidade, nos 

parece que a questão continua atual. Nem todos os usos que se faz da ciência levam em conta 

os anseios dos sujeitos no mundo, sendo sua natureza, tão pouco da sua história e cultura. 

Para Daólio [...] ―a natureza humana não deve ser pensada como biológica, mas 

também e simultaneamente como natureza cultural‖ (2001, p. 31). Em 1986 Foucault afirmou 

em seu texto sobre o exercício do poder no Estado moderno que o biológico é político. 

Foucault chamou os discursos vinculados aos sujeitos velhos de discursos biopolíticos, uma 

vez que estes discursos consideram a ideia de poder não apenas sobre os corpos de maneira 

remota, mas sim, sobre um corpo saudável para toda população desta faixa etária.  

Desta maneira, podemos fazer uma analogia entre o discurso de Foucault e a 

construção biologista do discurso dos movimentos para e contra os sujeitos velhos, pois 

determina normas e condutas a serem seguidas por esta faixa etária da população de maneira 
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padronizada e homogênea. Rousseau (2005) segue afirmando que produzir conhecimento, 

neste caso, direitos e deveres para um determinado agrupamento etário e social, levando em 

consideração suas peculiaridades culturais, só faz sentido quando as necessidades ou não 

necessidades das realidades dos próprios sujeitos sejam consideradas como prioridade.  

Alguns anos seguintes, após a I Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, mais 

precisamente em 1991, a Organização das Nações Unidas (ONU), aprova um documento 

formulado para os sujeitos velhos, o qual está respaldado em cinco principais áreas temáticas: 

dignidade, independência, cuidados, participação e realização.  

Vejamos na sequência de acordo com ONU (1991) as principais particularidades de 

cada área temática. Quanto à dignidade, o documento provê que a todos os sujeitos velhos 

seja concebido o direito de viver com dignidade, segurança e valorização, tendo este direito 

como característica principal, a equidade. No que se refere à independência, pelo texto citado 

no documento da ONU, terá independência o sujeito velho que tiver acesso a programas de 

educação, saúde, lazer, renda, moradia, vestimenta e alimentação. Em relação aos cuidados, 

consta no documento que, é dever da família e da comunidade como Estado amparar o sujeito 

velho para que sejam garantidos seus direitos. A participação é mencionada no referido 

documento de maneira a dar visibilidade à presença ativa do sujeito velho na formulação, 

execução e cumprimento das políticas públicas para benefícios do mesmo. E, por fim, afirma-

se em relação à realização dos sujeitos velhos, que eles poderão aproveitar as oportunidades 

para desenvolver em plenitude seu potencial. 

A partir desse período seguem-se os seguintes eventos vinculados ao envelhecimento 

humano, em 1992 acontece a Conferência Internacional sobre Envelhecimento. Nesta 

conferência determina-se entre outras decisões que apenas davam sequência às diretrizes 

formuladas em 1982 na I Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, que, 1999 seria 

proclamado o Ano Internacional dos Idosos, além de, fazer aplicar-se o Plano Internacional de 

Ação o qual propunha ações divididas em outros dois documentos, Marco de Políticas para 

uma Sociedade para todas as Idades e, Programa de Investigação para o Envelhecimento para 

o Século XXI. (CINU, 2006) 

Em comemoração ao vigésimo aniversário da Assembleia Mundial sobre 

Envelhecimento, realizou-se em Madrid, na Espanha no ano de 2002 a Segunda Assembleia 

Mundial sobre Envelhecimento, com a finalidade de transformar o envelhecimento em 
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políticas específicas. Foi nesse encontro que a OMS elaborou o documento que propunha, 

―Envelhecimento Saudável – Uma Polìtica de Saúde‖. (CINU, 2006) 

A política governamental brasileira voltada à população brasileira é resultado de ações 

e pressões internacionais e de alguns movimentos locais. (SALGADO, 2001) 

 Em 1988, de acordo com as premissas da Constituição Federal Brasileira, a família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de auxiliar as pessoas idosas. Em 1990, o governo federal 

elaborou um esboço do que mais tarde viria a ser a Política Nacional do Idoso (PNI). 

(BRASIL, 2001) 

 Essas principais ações desenvolvidas pelo governo federal brasileiro juntamente com a 

influência de alguns movimentos vinculados ao envelhecimento humano, fizeram com que em 

2003 fosse aprovado o Estatuto do Idoso, sob a regulamentação da Lei 10.743/03, o qual 

segue com os mesmos princípios básicos da I Assembleia Mundial do Envelhecimento. 

(BRASIL, 2003) 

Percebe-se que só após a criação do Estatuto do Idoso, alguns poucos representantes 

dos sujeitos em discussão, os sujeitos velhos, aparecem como coautores, atores coadjuvantes 

na discussão de propostas para elaboração dos direitos e deveres dos sujeitos velhos. 

 

METODOLOGIA  

 

A ideia de descrever o idoso por ele mesmo partiu de uma inquietação, a qual surgiu 

de uma prática com envolvimentos com esse segmento da população, que entendia que os 

idosos devessem ser organizados pela intervenção vertical, ou seja, pensados a partir de 

consciências lúcidas de preferência do campo da saúde ou da academia, que já haviam 

pesquisado, portanto sabiam o que seria melhor para os idosos.  Foi, portanto essa visão 

biologista e suas limitações que nos aguçou os sentido para a necessidade após anos de 

convivência, trabalhos, projetos e pesquisas realizadas com idosos para outra direção e visão 

sobre os idosos. 

Todas as atividades tornaram-se superficiais ao perceber que, juntamente com as 

equipes as quais trabalhamos e as esferas governamentais as quais gestavam as ações, na 

maioria das vezes essas atividades eram de certa forma impostas aos sujeitos velhos que delas 

participavam, uma vez que, seu objetivo era puramente higienista, como evidenciado. Sem ao 

menos sabermos o que cada sujeito velho gostaria ou pretendia para sua velhice, o discurso da 

vida saudável acompanhado de objetivos puramente políticos lhes castravam o direito básico 
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de um cidadão – o possuidor de todo conhecimento do qual precisávamos, no entanto, não 

enxergávamos – o direito de ir e vir em suas escolhas, o direito de transitar livremente em 

suas escolhas.  

Ao adentrar no Programa de Pós Graduação Stricto Sensu Mestrado em Educação 

Física, permeamos por vários autores e metodologias, mais uma vez nos debatendo na ânsia 

de buscar por uma metodologia a qual pudesse permitir que a pesquisa fosse verdadeiramente 

com idosos e não para idosos, uma metodologia onde os protagonistas do fenômeno em 

questão, tivessem voz, e por fim, uma maneira de realizar a pesquisa onde a metodologia da 

mesma pudesse ser construída em seus diferentes enredos por meu orientador, eu e, 

principalmente, pelos protagonistas da pesquisa, para que então pudéssemos compreender que 

há sentido, há sentidos, há mais sentidos, que várias vidas vividas podem ter infinitos sentidos 

atribuídos.  

Todavia essa metodologia precisaria ser aceita nos moldes acadêmicos, ousamos com 

essa pequena contravenção, pois o já estabelecido não nos conforta mais. 

Foi então que tivemos acesso aos recursos metodológicos do pensamento de Merleau-

Ponty e dessa maneira, o texto foi sendo delineado a partir de uma aproximação descritiva 

entre os pressupostos fenomenológicos da percepção e da existência de Merleau-Ponty – 

Antônio Muniz de Rezende – André Dartigues e as teorias do processo de envelhecimento 

humano dos autores Norbert Elias, Norberto Bobbio, Simone de Beauvoir, Guita Grin Debert, 

Eneida Haddad, Maria Cecília Minayo, Silvino Santin, dentre outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A velhice é atualmente considerada um problema, pois todos os indivíduos que 

formam a sociedade moderna contemporânea não foram e muito menos estão preparados para 

experimentá-la, pois não compreendem que este quinhão da população possui e precisam de 

discussões sociais próprias, as quais incluam como protagonistas desses discursos os próprios 

sujeitos velhos.  

Nesse sentido, Mucida (2006, p. 80) afirma que ―[...] nada é mais pernicioso para a 

velhice do que o discurso capitalista atual‖. 
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O aumento da expectativa de vida da população é um reflexo do desenvolvimento, e 

este é um fato inevitável, bem como é a preocupação com o alto número de sujeitos velhos 

que incrementarão os sistemas de pensões e os custos do sistema de atenção à saúde. 

 O desacatamento aos direitos humanos é visível e indica o ordinário desacreditando o 

direito violado, no entanto, esse desvelamento do direito violado tenciona apenas a alguns 

setores da sociedade. (BOBBIO, 1992) 

Este fator gera uma consequente questão que se torna o centro de debates em nível 

mundial sobre o planejamento das políticas públicas, estado de bem estar social e noção de 

cidadania desses sujeitos velhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos perceber que a literatura utilizada, os textos lidos  dos autores citados  para a 

elaboração deste artigo, permitem o uso da assertiva  de que  em tempos de reinvenção dos 

sujeitos podem/devem-se fazer políticas para, mas também com os velhos. Com efeito, não 

podemos consentir mais a discussão, a formulação, tampouco a criação e efetivação de 

políticas públicas e leis em favor do sujeito velho sem a participação verdadeira do mesmo, 

do contrário, todas as ações pensadas e realizadas para o sujeito velho podem advir de um 

caráter controlador de um grupo social ou de uma determinada faixa etária da população. Isso 

evidenciaria a prática de pensar para o outro e não com o outro.  

Minayo (2001) afirma que a palavra protagonista tem sido utilizada como um versátil 

sinônimo do termo ―sujeito‖, para caracterizar grupos de indivìduos responsáveis por 

excitarem ações e que se mostram ativos na construção do processo. Assim, protagonista é um 

termo em destaque. 

Não existe outro conceito ou termo que seja mais utilizado no mundo 

departamentalizado, acadêmico ou no âmbito das legislações que estabelecem o ―dever ser‖, 

que seja mais legitimador e merecedor de crédito e promessas, às vezes absurdas, de como ele 

por si só se fizesse acontecer, que o termo protagonismo.  

Como guisa de palavras finais, queremos saudar a perspectiva que considera a 

condição de idoso como condição que não precisa ensinar, pois simplesmente persuade ou 

convence. Enfim, devemos deixar aos velhos e seus mundos de vida fundirem a utilização 

com a fruição, a exaltarem os aspectos emocionais com os intelectuais para sua condição de 
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―ser-sujeito‖, mais que isso: ser sujeito no mundo, há muito mais que isso: ser sujeito no 

mundo e do mundo. 

Rechaçamos a banalização do termo protagonismo, que se utiliza do envelhecimento 

humano como objeto de interesse político em períodos de eleições e,  principalmente, quando 

entoa um caráter fortemente apontado para o mercado de consumo que os velhos representam. 
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DIÁLOGO COM A EDUCAÇÃO INDÍGENA 

 

Maria Aparecida Rezende
393 

 

Resumo: 

O tema ―Projeto Polìtico Pedagógico Étnico como possibilidade de diálogo com a educação 

indìgena‖ é assunto que tem ocupado nossas preocupações nos espaços das aldeias e também 

na academia. A educação escolar indígena vem mostrando sua vulnerabilidade em relação a 

questão da interculturalidade entre a educação indígena e ela. Esse trabalho é resultado de um 

projeto de extensão realizado com os Guarani e Kaiowá que habitam na fronteira do Brasil e 

Paraguai. Atualmente desenvolvemos outras extensões com essa mesma temática, com o 

povo A‟uwẽ (Xavante) da Terra Indígena Pimentel Barbosa em proposta. Projeto PIBID em 

Alto Araguaia com o objetivo de discutir a questão indígena e a educação escolar para pessoas 

que afirmam desconhecer o universo dos povos étnicos. O objetivo desse trabalho é colocar 

em foco a questão do diálogo entre a educação étnica e a educação escolar indígena a partir da 

educação indígena, iniciando esse diálogo a partir da construção de um projeto pedagógico de 

cada povo, assegurando suas particularidades. 
  
Palavras-chave: educação indígena, vulnerabilidade, projeto político pedagógico étnico. 
  
 

                                                           
 
 
 
393

 UFMT/IE/DTFE/NEAD/UAB 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1264 

INRODUÇÃO 

 

 A questão da interculturalidade é palco de extensas discussões. A palavra já está 

perdendo seu sentido, pois é comum ser usada sem, no entanto, buscar seus nexos ou seu 

significado.  A educação escolar nas comunidades indígenas, muito embora tenha sustentado 

o nome de educação escolar indígena, na maioria dos casos não é digna dessa nomenclatura. 

E a palavra interculturalidade vem ou deveria vir atrelada a educação escolar indígena.  O 

tema ―Projeto Polìtico Pedagógico Étnico‖ (PPPE) tem intenção nesse texto, em colocar a 

guisa da discussão sobre a importância da educação escolar indígena partir da construção 

coletiva do PPPE. Esse documento é o registro de como a educação escolar deve agir no 

contexto de outra cultura, cultura étnica e para isso deve ser a orientadora de sua ação e não 

ao contrário como vem sendo sustentada há centenas de anos. 

 Os povos indígenas brasileiros juntamente com suas culturas vêm sendo silenciados e 

submetidos às regras de uma cultura escolar que não é válida nem para o povo do ocidente 

brasileiro, pois registra o pensamento de uma cultura europeia que contradiz o modo de vida 

da maioria dos cidadãos brasileiros. A temática ora em evidência PPPE sustenta-se nos pilares 

de uma construção coletiva nos seios de sociedades étnicas, considerando seus modos de ser e 

viver como orientação dessa cultura que dominou durante anos – a educação escolar para 

indígena – no coração das sociedades autóctones. A interculturalidade é aqui entendida como 

uma rede entrelaçada de pensamentos e ações conjuntas das duas culturas, escolar e indígena, 

sendo que essa última deve ser considerada o elo principal desse diálogo, sem a pretensão de 

superioridade, mas como saberes eficazes para sustentar uma educação digna e de uma 

vivência de qualidade para os povos indígenas.  

 A partir dessa compreensão que o projeto de extensão em Mato Grosso do Sul foram 

construídos coletivamente com os Guarani da fronteira do Brasil e Paraguai. Ainda em 

desenvolvimento inicial projetos – projeto de extensão com o povo A‟uwẽ (Xavante) da Terra 

Indígena Pimentel Barbosa e o projeto PIBID em Alto Araguaia com o objetivo de discutir a 

questão indígena e a educação escolar para pessoas que afirmam desconhecer o universo dos 

povos étnicos. 

 Desse modo sucinto o foco desse trabalho é o diálogo entre a educação étnica e a 

educação escolar indígena a partir da educação indígena, a partir da construção de um projeto 

pedagógico de cada povo, assegurando suas particularidades. 
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 A construção do Projeto Político Pedagógico Etnico 

  

Sabemos que todo projeto é polìtico, porém colocamos a palavra ―polìtico‖ para 

enfatizar a importância dela nessa construção. Em sua elaboração dedicamos uma parte desse 

documento o amparo das leis para fortalecê-lo. É lamentável a necessidade de usar leis para 

efetivar-se a Educação Escolar Indígena (Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9.394), Plano Nacional de Educação (Lei 10.172), Parecer 

14/99 do Conselho Nacional de Educação e a Resolução 3/99 do Conselho Nacional de 

Educação) como ferramentas para afirmar um direito em transformar as ideias em ações, 

porém no caso do PPPE é importante, pois mesmo com elas [leis] é difícil convencer as 

secretarias (estaduais e municipais) desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para a 

cultura étnica. 

Os autores Gandin & Gandin (2000, p. 17-18) afirmam que para contribuir com uma 

realidade sonhada, uma sociedade mais justa e mais democrática é preciso ter clareza de três 

coisas:  

 Além das ideias, da paixão, do amor, do esforço... precisamos de instrumentos 

aptos; 

 Os instrumentos, segundo sua natureza e seu modo de ação, têm mais ou menos 

valor e força; 

 Conforme aquilo que é a ―missão‖ da instituição, isto é, conforme aquilo para o 

qual ela existe, são aconselhados instrumentos diferentes.  

No caso da educação escolar indígena faz-se necessário ressaltar outras dimensões 

relacionadas ao modo de ser e viver de cada povo. Vasconcellos (2000, p. 169) conceitua o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) afirmando que: 

 

É o plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, 

nunca definitiva de um processo de Planejamento Participativo, que se 

aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de 

ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico 

para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e 

integração da atividade prática da instituição neste processo de 

transformação. 

 

Compartilhando com essa ideia de que o PPP vai se aperfeiçoando ao longo do 

desenvolvimento de suas ações e que ele é um instrumento teórico-metodológico 

compreendemos que o PPPE também se beneficia dessas palavras. Os PPP das escolas 
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indígenas geralmente são elaborados pelas secretarias, salvo com algumas exceções. O que se 

alega é que os professores indígenas não sabem elaborá-los pela sua complexidade. Ou em 

muitos casos, esse documento é assessorado pela equipe das secretarias, porém ocorre que ela 

também não está preparada para esse trabalho levando em consideração a educação indígena 

do povo que vive no município e o PPP termina sendo elaborado com a mesma dimensão que 

é construído nas instituições escolares municipais. 

Acerca do PPP a professora Lúcia Maria G. de Resende (In: Veiga & Fonseca (orgs), 

2004, p. 254) entendem que, 

 
a construção do projeto político-pedagógico deve considerar as 

singularidades e a participação de todos os sujeitos da escola, 

potencializando a criatividade, a capacidade reflexiva e a própria dinâmica 

dos envolvidos. Essa ideia nos remete à compreensão de que a relação entre 

os sujeitos que interagem na perspectiva do pesquisar, do ensinar e do 

aprender é marcada por situações desafiante e intrigantes, sendo, portanto, 

merecedoras de investigação. [...] O projeto político-pedagógico contribui na 

sistematização e na organicidade prática reflexiva dos sujeitos.  

 

Bebemos nessa fonte de que o ―projeto polìtico-pedagógico deve considerar as 

singularidades e participação de todos os sujeitos‖ não somente da escola, mas no caso do 

Projeto Político Pedagógico Etnico, também de todas as pessoas consideradas ―ensinadoras‖ 

os idosos e idosas, lideranças, caciques, rezadores, sábios e sábias da medicina tradicional, 

enfim, em sociedades étnicas as crianças também ensinam, no sentido de que os pequeninos e 

pequeninas estão sempre com seus irmãos e irmãs mais velhas e aprendem também com elas. 

 Todos esses autores-pesquisadores da elaboração do projeto político-pedagógico 

compreendem de que é preciso pesquisar para construir esse documento. Pensamos do mesmo 

modo e é por isso que fomos dar voz a esses ―ensinadores‖ somente eles sabem dizer qual é a 

escola que querem e que tipo de pessoas quer formar. Um exemplo dessa afirmação, um dos 

rezadores Guarani por ocasião da elaboração do PPPE (2009) disse: ―professora, esse 

documento que nós estamos construindo pode colocar nele uma casa de reza como escola para 

os alunos? A reza para nós é o principal da nossa cultura e os mais jovens devem aprender‖. 

Ele deixou claro que gostaria de ver nesse documento um elemento fundante de sua cultura e 

costume que é sua religiosidade. É na casa de reza que esses jovens aprendem a ser Guarani, 

Kaiowá, todos, meninos e meninas são educados com essa afirmação religiosa.  
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Outro momento muito importante, no primeiro encontro com professores, diretores, 

coordenadores, lideranças, rezadores – Nhaderu e Nhandessi (rezador e rezadora) para 

começar a construir o PPPE foi um dos Nhanderu emocionado fez o seguinte depoimento
394

:  

 

―eu to muito feliz hoje, porque to sentindo que não sou burro e que a 

professora da universidade quer escutar a minha palavra sobre a 

educação. Sobre a educação do ―branco‖ não sei dizer muito, mas 

sobre nossa educação eu sei muita coisa. Então já que eu posso dizer 

vou falar que nesse documento tem que aparecer nossa educação 

porque a escola não dá educação. Os meninos têm que ser educados e 

também da nossa maneira. Hoje todos nós, rezadores e lideranças 

presentes, estamos felizes porque vamos ajudar a construir a escola 

dos nossos sonhos‖. 

 

 A participação direta da construção desse documento é um direito étnico e, no entanto, 

estavam emocionados e agradecidos por essa ação garantida nos termos das leis. Eles estavam 

dando um novo significado a escola. Disse uma liderança: ―essa escola agora é nossa. Mas 

será que o ―branco‖ vai deixar e ajudar a funcionar assim professora? Por enquanto estamos 

escrevendo o papel‖. A preocupação foi geral, inclusive da professora da universidade
395

. 

Nas reuniões com as comunidades a grande dúvida era a educação infantil. Antes das 

discussões não se tinha muitas dúvidas até que ouviram três indagações. Queremos a 

educação infantil? O que se faz na educação infantil da educação escolar? E na educação 

Guarani e Kaiowá o que se faz nessa idade? Após várias discussões sobre essa questão, nessa 

região e também no município de Dourados em outra Terra Indígena acarretou conflitos entre 

ter a educação infantil da educação escolar ou manter a educação indígena. 

Onde estava a questão? Os Kaiowá e os Guarani ficaram com um mínimo de terra ou 

sem nada. A sobrevivência é precária. De onde tirar o alimento? A escola oferece a merenda 

escolar que para muitas crianças é a única refeição do dia. Mas existem exigências legais para 

que as crianças possam alimentar-se dessa merenda: devem estar matriculadas. E esse era o 

                                                           
 
 
 

394
 Trecho retirado do caderno de campo, instrumento de pesquisa na ocasião da elaboração do Projeto Político 

Pedagógico Étnico com os Guarani da fronteira Brasil-Paraguai. Por questão de ética não citarei nomes, nem 

dos participantes indígenas e nem do município participante. Trabalhamos com umas dez comunidades 

indígenas.  
395

 Naquele tempo eu era professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados 

que tem um Curso de Licenciatura Intercultural para os Guarani e Kaiowá, projeto do Movimento de Professores 

Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul que a UFGD assumiu como sua responsabilidade. Nosso 

agradecimento ao Reitor Damião Duque de Farias. 
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drama! Na educação da criança, seja Guarani ou Kaiowá até a idade aproximada dos 7 (sete) 

anos eles aprendem a ser guarani ou kaiowá. 

Essa fase da vida as crianças aprendem a escutar, a executar tarefas do cotidiano, a 

escutar as histórias repassadas pelos idosos e idosas que dizem respeito ao modo de ser e 

viver Guarani ou Kaiowá. Entramos todos em conflito, a idéia foi suspensa para todos e todas 

refletirem e voltarmos a questão da educação infantil em outra etapa, no próximo encontro. 

Respaldados no pensamento da fenomenologia a filósofa Creusa Capalbo (2008, p. 98) nos 

auxilia de que ―é pela manifestação do mundo que o outro se torna outro-para-mim. [...] No 

encontro, esse outro deve ser respeitado na sua alteridade; ele nos convida a conhecê-lo 

naquilo que ele é‖. Nosso entendimento é o de que os Guarani e Kaiowá devem ser escutados 

em sua percepção de educação. Merleau-Ponty (2006, p.269-302), assinala que: 

A percepção se apresenta como reencontro entre a subjetividade e as coisas; 

o percebido se apresenta como aquilo que é e que permanece em seu ser. 

Assim, há coisas a ver, há um mundo onde vivemos e que se mostra a nós 

por si mesmo. É no reencontro da subjetividade e do mundo que nasce a 

percepção. Mas, o percebido que se apresenta em pessoa na evidência da 

presença, revela também o seu outro lado. Pode-se afirmar que a percepção 

não é um puro ver da presença; isto que a consciência não vê é aquilo que a 

faz ver: seu vínculo ao Ser.  

 

Esse filósofo quer nos mostrar, deste modo, que o ato de significar está em relação 

com esta experiência muda, silenciosa, que envolve todos os sentidos e que os transcende. É 

preciso voltar à filosofia do silêncio. É a esta presença que nos fala pelo e no silêncio que 

devemos retornar. O ver originário não é o da percepção em ato, mas sim aquele que vê no 

silêncio do Ser, de onde jorra a palavra e a visão que nos permite escutar e ver aparecer o 

mundo existente.  

Na esteira desse pensamento, a próxima etapa foi avaliada como a grande conquista 

em termos de decisão e ousadia. Durante 60 (sessenta) dias ficamos remoendo a tarefa que 

tínhamos para refletir sobre os questionamentos: os Guarani e Kaiowá precisavam decidir se 

queriam essa Educação Infantil e como ela deveria ser compreendida e a professora também 

auxiliar na busca de outro entendimento dessa modalidade. Durante esses dias o silêncio se 

fez presente, mas um silêncio ruidoso de palavras mudas, ansiosas pelo encontro promissor 

naquele mundo existente. 

Após muitas discussões as decisões foram ousadas, mas atendendo a escuta do Outro, 

a voz étnica estava presente e exigindo o respeito e seus direitos para afirmar-se enquanto 

educação social. Era necessária a Educação Infantil nas escolas das comunidades presentes, 

pelas razões já discutidas, mas uma modalidade diferenciada e marcada pela legislação como 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1269 

CF/88,em especial nos artigos  210, 215, 231 e 232, na LDB/1996 em vários artigos, no 

Parecer 14/99 – Conselho Nacional da Educação, na Resolução 03/99 – Conselho Nacional de 

Educação, na Lei n
o
 10.172, de 9 de janeiro de 2001. 

A descrição dessa parte no PPPE seguiu as vontades dessas comunidades e 

assegurados nos termos da legislação os direitos dos povos étnicos. A Educação Infantil não 

poderia ser superior a educação étnica e nessa idade as crianças devem ficar em casa 

aprendendo a ser um homem e uma mulher Guarani e Kaiowá, escutando suas histórias, 

mitos, os conselhos dos Nhanderu e Nhandesi (os rezadores, mestres tradicionais da religião e 

da educação dos Guarani e Kaiowá). Foram matriculados na escola com direito a merenda 

escolar, mas essa ―Educação Infantil‖ desenvolvida em diversos espaços/tempo e seguindo o 

currículo da educação indígena, por isso, na escola, ouvindo suas histórias e outros aspectos 

da educação dos Guarani e Kaiowá e em todos os espaços que a educação acontece, como no 

rio, na casa de reza, nos espaços da aldeia, enfim sem um lugar definido e sem hora marcada. 

A educação ocorre com a liberdade étnica e com a dignidade de ser educada de acordo com as 

regras e leis de cada povo e com direito a ser alimentada.  

A Educação Infantil vista desse modo é a afirmação dos direitos da criança de ser 

criança e educada nos valores de cada povo.  Não conseguimos chegar ao final do documento, 

mas os professores ficaram com a responsabilidade de concluir as pesquisas e terminar de 

escrever o PPPE de cada escola nas várias comunidades que ali se fizeram presentes. 

A proposta do PPPE é ousada porque mesmo com a garantia da legislação indígena 

encontra-se obstáculo para sua aprovação nas instâncias decisivas da Educação Escolar 

mesmo tendo o nome de Educação Escolar Indígena. Os argumentos são os de que esse tipo 

de educação não é da educação escolar. Mas e a proposta da interculturalidade onde se 

legitima? Palavra usada, valorizada e registrada por tantas teorias e pelas leis do nosso país, 

portanto nossa compreensão ao escrever esse PPPE foi a de interculturalidade entre a 

educação indígena e a educação escolar para efetivar-se a Educação Escolar Indígena. 

A experiência ao longo dos anos com o trabalho da educação escolar com a pretensão 

de ser ―educação escolar indìgena‖ mostrou que um primeiro passo para iniciar essa tarefa 

seria construir um Projeto Pedagógico Indígena. Étnico. Porque nele está a participação de 

cada comunidade por meio de pesquisa de professores e alunos com a comunidade, discutir 

que tipo de escola que se quer, as rodas de conversas às sombras das casas, enfim, é preciso 

escutar a quem essa escola de fato interessa. Entretanto, essa mesma experiência tem 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
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apontado a falta de paciência e compreensão das secretarias seja municipal ou estadual, por 

desinteresse ou a falta de conhecimento acerca da temática em questão.  

O linguista e antropólogo Bartomeu Meliá tem razão quando afirma que é a ação 

pedagógica de cada povo que os guia para a educação. Vejamos em sua fala: 

De fato, o objetivo que guia a ação pedagógica é esta questão fundamental: o 

que é um bom guarani, o que é um bom xavante, um bom bororo, um 

rikbáktsa é o objetivo que guia a ação pedagógica. A ação pedagógica 

tradicional integra, sobretudo três círculos relacionados entre si: a língua, a 

economia e o parentesco. São os círculos de toda cultura integrada. De todos 

eles, porém, a língua é o mais amplo e complexo. O modo como se vive esse 

sistema de relações caracteriza cada um dos povos indígenas. O modo como 

se transmite para seus membros, especialmente para os mais jovens, isso é a 

ação pedagógica. 

 

 Nesse sentido é preciso dar voz a ação pedagógica de cada povo. Por isso é importante 

construir uma educação escolar indígena tendo o olhar voltado para a ação pedagógica 

tradicional. A construção do currículo seja voltada para os assuntos da comunidade e 

entrelaçado com a cultura étnica.   

Dessa maneira esse texto busca um diálogo e um convite à reflexão sobre duas 

questões polêmicas: a construção dos PPPEs e a maneira pensada da Educação Infantil nas 

escolas de Educação Escolar Indígena. É passada da hora das vozes silenciadas pela 

colonização, de uma educação considerada vulnerável, invisível e desacreditada, pois é isso 

que a educação dos povos étnicos viveu e ainda vive, mais de quinhentos anos e ainda não 

passa de propostas escritas sem o desenvolvimento da prática e da real interculturalidade, 

salvo parcas experiências registradas.  

Seguimos com esse diálogo, mas com o desejo de levar adiante a proposta desejada 

pelos povos indígenas. A educação indígena com seu processo de ensino e aprendizagem deve 

orientar a educação escolar nessa árdua atividade pedagógica nas escolas consideradas 

Educação Escolar Indígena, só assim ocorre a sonhada educação intercultural. 
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RESUMO: 

É comum nos espaços entre os militantes dos movimentos sociais a critica às políticas 

públicas no sentido de demonstrarem o descaso histórico com a educação para os filhos dos 

trabalhadores do campo. Este descaso também é vivenciado pela Juventude Rural no 

assentamento Antônio Conselheiro, localizado na região sudoeste do Mato Grosso a 

aproximadamente 350 km da capital. O presente texto tem a intenção de investigar e analisar 

os processos que motivam o êxodo dos jovens das escolas do assentamento e contribuir para 

fomentar o debate em torno da inexistência ou inaplicabilidade de políticas públicas 

especificas que contribuam para viabilização da permanência dos jovens nos assentamentos. 

A juventude vem oscilando em torno do conflito entre a migração para o centro urbano e a 

permanência no assentamento. A situação desvela as dificuldades enfrentadas pelos jovens 

que insistem em permanecer no campo. 

 

Palavras Chave: Educação do Campo. Terra. Juventude.  
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Introdução 

Este comunicação intenta uma análise das razões que motivam o êxodo dos jovens das 

escolas do assentamento Antônio Conselheiro, localizado a aproximadamente 350 km da 

capital do Mato Grosso nos municípios de Tangará da Serra, Nova Olímpia e Barra do 

Bugres. 

Outro aspecto do tema que mobiliza nosso interesse é explicitar em que medida as 

políticas publicas destinada à Reforma Agrária, à Educação do Campo e especificamente a 

juventude rural contribui para o êxodo ou para a permanência dos jovens nos assentamentos.  

 A história dos movimentos de luta pela terra na região sudoeste do Mato Grosso e o 

protagonismo dos jovens nesses movimentos pode contribuir para demonstrar que o abandono 

dos assentamentos pelos mais jovens é uma decisão bastante complexa e tem sido pouco 

analisada. Ao abandonar o assentamento e a escola os jovens abrem mão de um projeto social 

e político de democratização do acesso a terra e as condições de trabalho digno, no qual 

arriscaram suas vidas. 

   

A Educação no Assentamento Antônio Conselheiro 

 

A população do  Assentamento Antonio Conselheiro é atendida em cinco escolas: Es 

sendo duas no município de Tangara da Serra: Escola Estadual Ernesto Che Guevara e Escola 

Estadual Marechal Candido Rondon; Três no município de Barra do Bugres: Escola Estadual 

Paulo Freire, Escola Municipal Zumbi dos Palmares e uma no município de nova Olímpia: 

Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho. 
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Figura 01: Mapa do Assentamento Antonio Conselheiro. Adaptado por Plinio Carvalho. 

 

De acordo com o PPP da Escola Estadual Ernesto Che Guevara
399

,  esta foi a primeira 

escola implantada em 1996 quando os trabalhadores ainda estavam organizados em forma de 

acampamento. Está localizada na agrovila 01, atende a população das agrovilas 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 11, 14, 15 e Comunidade Serra dos Palmares. Oferece Educação Infantil, Ensino 

fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e o Programa Mais Educação. 

A Escola Estadual Marechal Candido Rondon
400

, está localizada na agrovila 19, no 

município de Tangará da Serra, segundo o PPP da instituição, esta foi  a segunda escola a ser 

                                                           
 
 
 
399

 A principio a escola recebeu da prefeitura do município de Tangará da Serra, o nome de Tapirapuã, nome este 

que fazia referencia a fazenda, na qual foi implantado o assentamento. É possível interpretar que a dualidade da 

nomenclatura da escola desvela os conflitos existentes entre a organização dos trabalhadores e a administração 

municipal. Os trabalhadores organizaram várias ações e mobilizações para garantir o reconhecimento oficial da 

nomenclatura da escola, dado somente no dia 19 de julho de 2005, através do projeto de lei nº 2351/2005, que 

oficializou a escola como Centro Municipal de Educação Ernesto Che Guevara. No ano de  2009 a escola passou 

a integrar a rede estadual de educação através do decreto 2.124 de 25 de agosto de 2009.  
400

 Em 1998 as famílias passam por um desentendimento com o MST e organizam uma associação denominada 

Associação Tapirapuã dos Trabalhadores Rurais de Tangará da Serra. Neste período o MST enviou um grupo 

para cuidar da área onde estava localizada a sede da fazenda e um casarão antigo construído por Marechal 

Candido Rondon. Devido a distancia entre a sede da fazenda e o acampamento os filhos destes trabalhadores 

ficaram sem acesso a escola. Este fato motivou as famílias a organizarem o Projeto voluntário denominado 
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instituída no Assentamento Antonio Conselheiro, através do Projeto Voluntario denominado 

―Plantando Cirandas‖, organizados pelos acampados. Atende a população das agrovilas 08, 

09,10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oferece Educação Infantil, Ensino 

fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Projeto Fanfarra e o Programa 

Mais Educação. 

A Escola Estadual Paulo Freire, está localizada na agrovila 28 a aproximadamente 90 

km da sede do município de Barra do Bugres, foi construída em 1999, após a divisão 

topográfica e o sorteio dos lotes, com a finalidade de atender aos filhos dos trabalhadores que 

mudaram para os lotes, localizados no município da Barra do Bugres. No inicio a escola 

funcionou como sala anexa da escola Ernesto Che Guevara, sendo instituída oficialmente pela 

rede municipal de Barra do Bugres no ano 2000 pelo Decreto Municipal n° 656/00,autorizada 

pela Resolução 261/01 – CEE/MT, e posteriormente passou a pertencer a rede estadual 

através do decreto publicado no Diário Oficial do Mato Grosso  n° º 5.878, de 30 de Janeiro 

de 2002. Atende a população das agrovilas 25, 26,  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  e aos 

estudantes do Ensino Médio da comunidade  Jatobá, pertencentes ao município da Barra do 

Bugres. Oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens 

e Adultos.   

A escola Municipal Zumbi dos Palmares, está localizada na comunidade Jatobá, a 78 

km da sede do município da Barra do Bugres. Sendo a ultima escola construída no 

assentamento Antonio Conselheiro com a finalidade de atender os estudantes das series 

iniciais da comunidade Jatobá, pertencentes ao município da Barra do Bugres. 

A escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho
401

, está localizada no Assentamento Rio 

Branco, a 60 km da sede do município de Nova Olímpia, apesar de estar localizada em outro 

assentamento a escola atende os moradores da comunidade Jatobá do assentamento Antonio 

Conselheiro, pertencentes ao município de Nova Olímpia. Além de atender a população de 

outros cinco pequenos assentamentos: Assentamento Riozinho
402

, Assentamento Rio 

                                                                                                                                                                                     
 
 
 
Plantando Cirandas, a execução do projeto deu origem a primeira Ciranda Infantil do assentamento e culminou 

na implantação oficial da Escola Estadual Marechal Candido Rondon, que a principio funcionou pela rede 

municipal e em 2009, passou a funcionar pela rede estadual de educação através do Decreto de criação N°: 2102 

Publicado em 18 de Agosto de 2009. 
401

 A construção do prédio escolar começou em meados de novembro de 2003 e terminou no dia 12 de abril do 

ano seguinte.  A inauguração aconteceu no dia 23 de Junho de 2004. Possui área construída equivalente a 

1295,17 m², área coberta equivalente a 1295,96 m² 
402

 Assentamento RIOZINHO, a área total do assentamento é de 2.379,00 hectares divididos em 71 lotes; 
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Branco
403

, Assentamento Vale do Sol
404

, Assentamento Oziel Pereira e Assentamento Nova 

Conquista
405

 Oferece Educação Infantil, Ensino fundamental, Ensino Médio, Ensino Médio 

profissionalizante em Agroecologia, Educação de Jovens e Adultos e o Programa Mais 

Educação. 

Partindo dos princípios de Gramsci (1968, p.117), de que a escola deve ser unitária, 

capaz de formar integralmente todos os indivíduos da sociedade tanto para o trabalho manual 

quanto intelectual, acreditamos que a educação deva ocorrer no campo, próxima daqueles que 

vivem e trabalham neste meio. 

A analise dos dados coletados permite interpretar que em cada comunidade escolar a 

presença de indícios que apontam a organização coletiva em torno da implantação de 

educação com qualidade.  

Entende-se por escola do campo aquela que trabalha desde os interesses, a 

política, a cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo, nas suas diversas formas de trabalho e de 

organização, na sua dimensão de permanente processo, produzindo valores, 

conhecimentos e tecnologias na perspectiva do desenvolvimento social e 

econômico igualitário dessa população. A identificação política e a inserção 

geográfica na própria realidade cultural do campo são condições 

fundamentais de sua implementação (KOLLING; NÉRY; MOLINA, 1999, 

p. 63). 

 

 Uma característica comum nas cinco escolas que atendem a população do 

assentamento Antonio Conselheiro é a formação dos educadores, as narrativas catalogadas 

para a publicação de artigos que antecedem este projeto de pesquisa, desvelam a trajetória dos 

educadores, demonstrando o percurso que eles fizeram em busca da formação. De acordo com 

os dados, a maioria absoluta dos professores, iniciaram a carreira no assentamento, quando 

possuíam apenas o ensino fundamental ou médio. O que revela que no começo do 

assentamento a luta dos educadores se constituía em viabilizar cursos de graduação. Neste 

                                                           
 
 
 
403

 Assentamento RIO BRANCO, a emissão de posse da terra destinada ao assentamento Rio Branco foi 

realizada no dia 13 de dezembro de 1999,  no dia 20 de agosto do ano 2000 foi realizada a entrega dos lotes, na 

sede do Projeto de Assentamento.  Sua área total é de 2.312,50 hectares de terra, divididos entre 86 lotes; 
404

 Assentamento VALE DO SOL, popularmente conhecido como Paloma, A fazenda foi desapropriada pelo 

governo Federal em 19 de dezembro de 1997 e emissão de posse em 14 de maio de 1998. A área total do 

assentamento Vale do Sol é de 2.339,21 hectares, dividida em 52 lotes. 
405

 Em março de 2001 o MST, organizou um novo acampamento no município de Nova Olímpia e após 12 anos 

de ocupação a terra foi desapropriada dando origem aos assentamentos Oziel Pereira e Nova Conquista. Estes 

assentamentos  juntos somam aproximadamente 250 famílias. O assentamento Oziel Pereira recebeu essse nome 

em homenagem ao Jovem Oziel Pereira assassinado no massacre de El Dourado de Carajás. 
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quesito destacam-se: A graduação em Pedagogia ofertada a 15 professores no ano de 2001, 

através de uma bolsa da prefeitura de Tangara da Serra, a graduação em Pedagogia da Terra 

oferecida pela UNEMAT em parceria com o governo estadual; e recentemente a oferta em 

Pedagogia do Campo, oferecida pela UNB, além dos cursos de licenciatura oferecidos pela 

Plataforma Freire e diversos cursos realizados a distancia.  

Nos últimos dois anos a luta por graduação e especialização vem sendo substituída por 

outra maior: O acesso aos cursos de Pós Graduação em Mestrado.  

 

 

Gráfico 01: Formação dos Educadores do Assentamento Antonio Conselheiro 

 

Outro aspecto em comum nas escolas do assentamento Antonio Conselheiro é o 

sistema de atribuição de aulas, utilizado pelo governo de Mato Grosso, a atribuição é 

realizada através de contagem de pontos, referentes a tempo de serviço, certificados de cursos 

de formação, publicação de artigos, apresentações de trabalhos em eventos e outros quesitos 

referente a formação continuada dos profissionais da educação. Os critérios são estabelecidos 

através de normativas da SEDUC - Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso. 

Os profissionais da educação protagonizam a organização de um grupo denominado ―Coletivo 

da Terra‖. O grupo tem como objetivo fortalecer e dar visibilidade as práticas pedagógicas, aos 

saberes e as vivências das escolas que se mobilizam em torno da construção de um projeto educativo 

que tem em comum a Luta pela Terra. O Coletivo da terra é constituído por educadores e educadoras 

das escolas do campo, indígenas e quilombolas dos  municípios de Tangará da Serra, Nova Olímpia e 

Barra do Bugres. As informações sobre as ações do Coletivo da Terra são socializadas através da rede 

social FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/498502500230389 

https://www.facebook.com/groups/498502500230389
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Atualmente a equipe dos profissionais que atuam nas escolas do assentamento são 

85% moradores dos assentamentos, o que contribui significativamente para diminuição do 

índice de rotatividade dos profissionais e a ampliação na qualidade na educação ofertada e o 

envolvimento dos profissionais na elaboração e execução de projetos escolares.  Monica 

Molina retrata em seu texto que: 

 

Transformar ação em conhecimento. Assumir o compromisso de refletir, 

sistematizar e escrever a respeito de nossas práticas pedagógicas, de nossas 

experiências como educadores e educando do campo. Conhecer melhor as 

experiências dos movimentos sociais que desenvolvem ações educativas no 

meio rural nos ajuda olhar de maneira nova para a nossa própria prática e 

nos ajuda a qualificá-la.   

 

A permanência do homem do campo no campo é um dos maiores desafios que 

existem no âmbito político e educacional,  uma estrutura que não foi pensada. Esse é um 

problema que atinge o contingente escolar de forma maciça, pois a transferência, a retenção a 

evasão escolar é muito marcante nas escolas de assentamento.  

 

A juventude 

 

É recorrente nos espaços entre os militantes dos movimentos sociais a critica às 

políticas públicas no sentido de demonstrarem o descaso histórico com a educação para os 

filhos dos trabalhadores do campo. As pesquisas produzidas sobre o campo e no campo 

reiteram essas vozes, demonstram que a educação no campo não recebe a atenção devida dos 

poderes públicos e acabou sendo colocada em segundo plano nos investimentos educacionais. 

A estrutura física das escolas e o transporte escolar em diferentes regiões do Brasil revelam 

uma situação de precariedade e quase abandono. 

Este descaso também é vivenciado pela Juventude Rural no assentamento Antônio 

Conselheiro, localizado na região sudoeste do Mato Grosso, no qual a juventude vem 

oscilando em torno do conflito entre a migração para o centro urbano e permanência no 

assentamento, a situação desvela as dificuldades enfrentadas pelos jovens que insistem em 

permanecer no campo. Estas reflexões instigam aos seguintes questionamentos: Em que 

período da juventude é mais comum os jovens do assentamento mudarem para o centro 

urbano? De que forma as famílias dos jovens se posicionam em relação ao êxodo para os 

centro urbanos? O índice de jovens que saem e que permanecem no assentamento é mais 

acentuado entre o sexo masculino ou feminino? Qual o grupo étnico que mais se destaca no 
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êxodo e na permanência dos jovens? Em que áreas as políticas publicas destinadas a 

Juventude são efetivamente aplicadas no assentamento? 

A inexistência de pesquisas relacionadas ao êxodo dos jovens do assentamento 

Antônio Conselheiro, desvela um silenciamento relacionado a esta temática e se configura 

como um desafio para a academia, tendo em vista que o desenvolvimento de pesquisas que 

investiguem o êxodo da juventude contribuiria fomentar a criação e ou aplicação de 

legislações especificas destinadas a juventude rural além de dar visibilidade á participação dos 

jovens nas ocupações, acampamentos e mobilizações e demonstrar o caráter didático e 

pedagógico da luta, mais do que isso poderia desvelar que, compreender o projeto educativo 

das escolas dos assentamentos em muitos casos, passa por compreender também a dimensão 

formativa dos espaços da luta. Molina e Freitas (2011) expõem que: 

O fundamental é ampliarmos a nossa prática, nos encontrarmos nas ações 

educativas, entendidas estas não só como aquelas que se desenvolvem nos 

espaços escolares, mas principalmente, as que se desenvolvem nos espaços 

pedagógicos, formativos por excelência, das lutas sociais, das negociações, 

das ocupações, das caminhadas e marchas, das atividades culturais. A 

Educação do Campo, não pode esquecer, é muito maior que a escola, pois 

ela envolve a vida como um todo. 

Do mesmo modo que a educação do Campo é muito maior que a escola quando o 

jovem deixa a escola do assentamento ele deixa também um projeto social e político pelo qual 

ele e/ou sua família lutaram
406

.   

O estudo sobre a Juventude Rural no Brasil, não é um tema novo e vem ganhando 

espaço nas discussões tecidas nas universidades brasileiras e também no planejamento das 

ações dos governos, através das propostas de Políticas Publicas, aumentando 

consideravelmente os debates sobre a importância da valorização da Juventude Rural. No 

entanto ainda persistem vários fatores que contribuem para a desigualdade e desvelam as 

dificuldades enfrentadas pelos jovens que insistem em permanecer no campo. Em alguns 

casos a própria juventude vem buscando vencer a invisibilidade e se organizar para criar 

condições de ficar na terra.  

Tendo em consideração que o assentamento Antonio Conselheiro tem 17 anos, os 

jovens que moram no assentamento participaram do processo de acampamento ainda bem 

crianças ou nasceram depois da ocupação. A participação dos jovens nas ocupações, 

                                                           
 
 
 
406

 Um dos princípios da luta pela terra organizada pelo MST, compreende que a luta é de toda a família. Razão 

pela qual todos participam da ocupação da terra, das reivindicações e das mobilizações. 
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acampamentos e mobilizações demonstra o caráter didático e pedagógico da luta, mais do que 

isso, permite interpretar que, compreender o projeto educativo das escolas dos assentamentos 

em muitos casos, passa por compreender também a dimensão formativa dos espaços da luta. 

Molina e Freitas (2011) expõem que: 

O fundamental é ampliarmos a nossa prática, nos encontrarmos nas ações 

educativas, entendidas estas não só como aquelas que se desenvolvem nos 

espaços escolares, mas principalmente, as que se desenvolvem nos espaços 

pedagógicos, formativos por excelência, das lutas sociais, das negociações, 

das ocupações, das caminhadas e marchas, das atividades culturais. A 

Educação do Campo, não pode esquecer, é muito maior que a escola, pois 

ela envolve a vida como um todo. 

 

Cabe explicar que o conceito de Juventude, utilizado neste texto faz dialogo com 

REGUILO (2003) sendo compreendida não apenas em sua dimensão etária e geracional. 

Parte-se da premissa de que apreender a juventude implica entender que a vivência juvenil 

tem um sentido em si mesma, não sendo somente uma passagem para a vida adulta, sendo 

preciso considerar o sentido da diversidade e das múltiplas possibilidades de como esta 

condição é ou pode ser vivida. 

 

Es importante plantear de entrada que los jóvenes no representan una 

categoría unívoca. La juventud es una categoría construida culturalmente, no 

se trata de una ―esencia‖ y, en tal sentido, la mutabilidad de lós criterios que 

fijan los límites y los comportamientos de lo juvenil, está necesariamente 

vinculada a los contextos sociohistóricos, producto de las relaciones de 

fuerza en una determinada sociedad. 

 

 

Os dados permitem interpretar que, embora os jovens demonstrem desejo em 

permanecer nos assentamentos, a inexistência ou inaplicabilidade das Políticas Publicas 

destinadas à Reforma Agrária, à Educação do Campo e à Juventude Rural, impulsionam a 

saída dos jovens a procura de trabalho, formação e diversão. 

 

Considerações Finais 

 

Partindo da analise dos dados, é possível afirmar que a inexistência de pesquisas 

relacionadas ao êxodo dos jovens do assentamento Antônio Conselheiro, desvela uma das 

múltiplas facetas do descaso com a situação da Juventude no Campo e se configura como um 

desafio para a academia, tendo em vista que o desenvolvimento de pesquisas relacionadas a 
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essa temática poderia contribuir para fomentar a discussão em torno da problemática e 

incentivar a formação de legislações neste campo. 
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TERRITÓRIO E LINGUAGEM: COMUNICAÇÕES ONTOLÓGICAS DE 

CAMPONESES/AS DE COMUNIDADES RURAIS DE JANGADA - MT. 

 

Cristiano Apolucena Cabral
407

 

 

RESUMO:  

Esse texto busca refletir a consolidação na consciência da classe camponesa à sua realidade 

rural, suas contradições a partir de comunicações com a realidade urbana, modera e capitalista 

e sua crie em seu espaço e na própria mudança à cidade. Como esse camponês/a e 

‗camponês/a-urbanizado/a‘ apreende com o seu corpo-próprio o mundo o qual vive, os 

instrumentos com o qual trabalha e o Outro. O objetivo deste trabalho é compreender este 

processo de apreensão de uma realidade que ambiguamente o afirma e que nega a própria 

pessoa fazendo este se auto negar, negando seu mundo, de sorte que este mundo perder o seu 

significado e, posteriormente, não se encontrando ou tendo dificuldade de se encontrar no 

mundo urbano/capitalista. A pesquisa, fundamentada na abordagem fenomenológica merleau-

pontyana utilizou-se também de pensadores como Giorgio Agamben e Milton Santos; dos 

conceitos de Clifford Geertz, ‗teia da vida‘ e de Manuel Castells, em seu conceito de 

‗identidade‘. Pode-se constatar que o camponês/a enquanto seres-no/ao-mundo-com-os-

outros-eus formam as suas identidades a partir de sua situação encarnada neste mundo 

campesino criando nele próprio significações e intencionalidades, da mesma maneira a perca 

desta identidade, ameaçada pela desterritorialização da qual se situam e das mudanças de sua 

intenção significativa sobre este mundo. Manter-se-ão em parte camponeses ainda que 

parcialmente estrangeiros a este mesmo mundo e a si próprios. 

 

Palavras-chave: Fenomenologia. Corpo-próprio. Camponês. Identidade. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, tentar-se-á compreender o camponês das comunidades rurais do 

município de Jangada – MT, enquanto corpo-próprio situado em uma realidade sob diversas 

culturas enleadas estratificadas e fissuradas por crises econômicas, sociais e culturais as quais 

‗criam‘ intencionalidades negativas, posto que, de forma destrutiva quebram valores de 

referência que implicavam na afirmação de valores originais tecidas antes por ele próprio 

sobre seu próprio mundo, fazendo-o/a a sair se seu território rural à um território urbano, para 

satisfazer suas intenções constituídas em um território rural em crise. E nesta territorialização 

no espaço urbano e capitalista e sua consequente solicitação singular, impacta ao 

‗camponês/a-urbanizado/a‘ provocando, vazio, insegurança, medo e sofrimento, até conseguir 

ressiginificar em seu corpo-próprio este novo engajamento. A fenomenologia 

merleaupontyana, aqui, se propõe compreender este mundo ao qual o camponês e 

‗camponês/a-urbanizado/a‘ estão inseridos, compreender este seu estar-no-mundo-com-os-

outros conturbado e reificado; e a partir desta compreensão instituir um espaço de 

transcendência, não para cima, mas para sua raiz originária de ser chamado à liberdade de 

optar, de por rumo à sua história, que é um contínuo se fazendo. Fazer-se sujeito engajado em 

livre comunicação com o ‗seu‘ mundo, seus instrumentos e com os outros, ou seja, uma 

consciência engajada sobre a significação de seu ser-no-mundo. 

 

2 - METODOLOGIA FENOMENOLÓGICA PARA A COMPREENSÃO DA 

IDENTIDADE ONTOLÓGICA. 

 

Para se pensar o Ser, a premissa primeira e fundamental na fenomenologia 

merleaupontyana, é pensa-lo inserido no mundo, em seu mundo, no qual estão presentes o eu-

os outros-as coisas. O que leva também a compreendê-lo como um ser de comunicação. Um 

ser que sai de si mesmo, se fazendo, na abertura a este seu mundo, e concomitantemente, 

‗fazendo‘ o mundo pelo trabalho e significação gerada por sua história com outros e outras. O 

ser se revela nesta comunicação do mundo com os outros e com as coisas deste mundo. Um 

interpelando, interrogando o outro. E a condição concreta deste ser é o corpo-próprio, que 

―embora sendo um visìvel do mundo, não é, entretanto, uma coisa do mundo; ele é a abertura 

por onde o invisìvel se torna presente graças ao mundo do sentido‖ (CAPALBO, 2004, p.63). 

 É este corpo-próprio que se comunica com o mundo, recebendo e fazendo sua marca. 

E esta ação passiva-ativa só poderá acontecer enquanto se caracterizar o ser como Ser situado 
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dando sentido – e sentidos – às coisas, ao outro e a si mesmo, mas novamente, somente 

enquanto ser situado em uma realidade espaço-temporal concreta e própria. Este sentido, 

como se verá adiante, nunca será terceirizado. 

O ser, enquanto corpo-próprio, é o ser que percebe, que sente a si mesmo, o outro e as 

coisas. É esta carnalidade do Ser que condiciona a comunicação – sempre aberta e contínua – 

do corpo-próprio com o mundo sensível e do mundo sensível com o corpo-próprio, formando 

assim uma consciência encarnada. Como afirma Merleau-Ponty (2011, p. 350-351): ―minha 

percepção não se dirige a um conteúdo de consciência: ela se dirige ao cinzeiro mesmo‖. 

Outra forma de inserção ao mundo sensível é a linguagem. A linguagem é, segundo, 

Merleau-Ponty (2012b, p. 23-24), ―onde nos instalamos [...]‖, isto é, é pela linguagem 

instituída e além dela que entra-se em contato com o sentido do mundo sensível – eu-o outro-

as coisas; e que este mundo sensível se comunica com o sujeito. 

Para Creusa Capalbo (2004, p. 62), ―a linguagem representa a forma mais alta da 

condição humana: sua capacidade de simbolizar‖. Pelo sìmbolo encarnado e polissêmico, o 

sujeito relaciona-se com o mundo sensível, com o outro e consigo. Encarnado em situações  

espaço-temporais concretas vivenciadas pelo corpo-próprio. E como estas experiências 

perceptivas nunca esvaziam o seu significado, possuindo sempre outros significados, 

momentaneamente, não percebidos pela intencionalidade do sujeito de relação. É na 

linguagem, enquanto manifestação ontológica, que o signo, que para Merleau-Ponty (2012 a, 

p. 67-68), ―aproxima-se tanto quanto quisermos da significação tão logo o considero disposto 

a funcionar na linguagem viva‖, ganha um status de manifestação da relação de poder, de 

manipulação, de demonstração: ―tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo 

situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. ‗Sem signos 

não existe ideologia‘‖. (BAKHTIN, 1986, p. 31). 

A relação entre signo, significado
408

 e ideológico é inerente principalmente ao 

contexto de conflito, de hierarquia e com ramificados biopoderes, como o é a realidade 

situacional do Ser perceptivo e de linguagem. Aqui, nem o ser, nem sua percepção e nem sua 

linguagem são puras; ser é estar relacionada ao seu contexto, cuja intensão do sujeito está 

direcionada. Uma intencionalidade incorporada de sentidos advinda pelas significações da 
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 ―O que chamo significação só me aparece como pensamento sem nenhuma mistura de linguagem graças 

exatamente à linguagem que me orienta para o exprimido...‖ (MERLEAU-PONTY, 2012 a, p. 67). 
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linguagem e pelas qualidades expressivas das coisas e das relações, sentidas pelo corpo-

próprio situado. 

A experiência de intercorporeidade é uma das experiências originárias da ontologia, da 

‗formação‘ do Eu e do Outro, ou seja, só se pode compreender o humano histórico-ontológico 

enquanto ser social. É nesta experiência intercorpórea que o mundo sensível tem o seu 

significado, tanto o mundo sensível natural quanto o artificialmente produzido pelos homens e 

mulheres: ―[...] uma consciência não saberá encontrar nas coisas senão o que nelas pôs‖ 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 233). O sentido se cria desta relação intercorpórea, que por 

sua vez se cria a relação intersubjetiva, ou seja, o sujeito é um campo de experiência. 

A formação da identidade ontológica é simultaneamente estes pares entrelaçados no 

ser e estes pares com partida para o ser-para-si, a consciência que o ser tem de si e do mundo 

sensível e social que o cerca, fortalecendo como base para a ação do sujeito sobre o mundo, 

sobre si mesmo e sobre os outros. Não se fixando somente como ser-no-mundo, mas também 

ser-ao-mundo. 

 

3 - CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CAMPONESA DOS/AS CAMPONESES/AS DE 

MUTUM EM JANGADA. 

 

Ao se pensar o camponês enquanto grupo de pessoas, enquanto classe social com 

costumes, religiosidades, divisão de trabalho, visão de mundo, necessidades, desejos, etc. 

mais ou menos distintos da classe-que-vive-do-trabalho rural/urbano e até da própria 

população urbana o preconceito e a discriminação se presentificam. Diante isso, é que a 

tentativa deste subtítulo ser uma tentativa de ser uma reflexão daquilo que Boaventura de 

Souza Santos (2004, p. 786) chamou de ‗sociologia das ausências‘, a qual significa ―uma 

investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, ativamente produzido 

como não existente, isto é, como uma alternativa não-creditável ao que existe‖. E o objetivo 

desta ‗sociologia das ausências‘ é o de demonstrar que aquilo que é tido ausente, como 

impossível, está presente e é possível, é uma transformação da ausência em presença. E o que 

não se pode fazer é abstratizar o camponês de sua história. Pois é esta que dá importância à 

‗ontologia do sensìvel‘ merleaupontyana ao pensar o sujeito ser-em-si e ser-para-si enquanto 

ser histórico e na história.  

O modo como o corpo-próprio do camponês se presentifica é na historicidade espaço-

temporal que ele percebe o outro e as coisas (natureza, instrumentos de trabalho etc). A terra é 

o seu lugar, tal como afirmou Vitor João da Conceição (2013), morador de Mutum em 

Jangada:  
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a vida do povo aqui é muito mais tranquilo que na cidade... é a forma de 

viver, tudo natural né. Você planta, colhe, ainda não precisa de tanto veneno, 

já tá produzindo, com um alimento mais saudável. E também você é mais 

despreocupado né, porque você tem uma vivência mais tranquila né... na 

cidade você é meio preso, fica só de porta fechada [...] 

 

Aqui já aparece a institucionalização da ontologia do sensìvel: ―só percebemos um 

mundo se, antes serem fatos constatados, esse mundo e essas percepção forem pensamentos 

nossos‖ (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 500). A interação do camponês com o mundo 

sensível e do mundo sensível com o camponês o institui em historicidade própria, mesmo 

dialogando em outros aspectos com outras historicidades. Pois, é como ser-no-mundo, ser em 

seu mundo que o camponês responde a si mesmo. Um exemplo é quando ―as várias atividades 

da lavoura e da indústria doméstica constituem oportunidade de mutirão, que soluciona o 

problema da mão-de-obra nos grupos de vizinhança‖ (CANDIDO, 1979, p. 67). 

O ser-no-mundo, que é e em que está o corpo-próprio, passa concomitante à sua 

pertença na espacialidade situacional e à sua perfeição espacial. É o espaço da ruralidade e a 

percepção deste espaço que condicionam o comportamento. É o espaço sócio-histórico que 

‗pede‘ por esta interação eu-o outro para além das distâncias. Pois é neste espaço rural, que 

não é somente um local de trabalho, mas de morada, de festa, de fé, de convivência, ou seja, o 

lugar que chama à vida o ser situado, que é humanizado ou desumanizado. Da mesma forma é 

que ―o espaço se modifica à medida que é trabalhado e construìdo pelo homem‖ (QUEIROZ, 

1976, p.70). 

A vida social se manifesta neste território, neste espaço-tempo vivido. É no território 

que o ser de percepção e de linguagem encarnadas e polissêmicas se realizam. É no território 

que o Eu se encontra e se comunica com o Outro. Construindo o presente e pensando o futuro: 

―o costume aqui é uma maneira de se viver, mais tranquilo, não se impõe muito [...] E já aqui, 

não. Aqui só um tipo de atividade: você vai pra roça e planta e colhe, beleza. É isso todo ano, 

todo ano‖. (MAXUEL, 2013) 

No mundo camponês, organização produtiva familiar, divisão familiar do trabalho, 

cooperação, crenças, festividades, saber tradicional e moderno, natureza, senso comum estão 

todos interagindo em uma totalidade cosmológica não fragmentada. Neste mundo sensível, 

situado na ruralidade, a terra os animais, as plantas, os recursos dados pela natureza não são 

objetos puramente de expropriação, exploração e consumo: ―aqui você planta, por exemplo, 

você tem umas coisas pra comer, lá você não tem dinheiro, fica difícil alguém [...] lá se não 
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tem dinheiro [...]‖ (MIALHO, 2013). A produção de saberes dos camponeses, fruto de sua 

condição espaço-temporal, se mostra uma necessidade de interdependência.  

Além disso, a relação eu-outro possui singularidade que são necessárias à reprodução 

da vida. Singularidade esta condicionada pelo próprio espaço singular. Um dos exemplos é a 

cooperação gratuita do mutirão, na lida da produção, na construção de um barraco, na 

existência do fundo de pasto, na organização de atividade lúdico-religiosa. Como é afirmado 

na entrevista com a Josiele (2013): ―parece que aqui é mais animado, tem o cururu, o siriri, 

quando reúne para fazer [...]‖. A partir deste equilìbrio (tenso ou não) cosmológico-

ontológico, isto é, a partir das experiências e significados dos camponeses é que se constrói e 

institui a sua identidade: 

a construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 

geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória 

coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de 

cunho religioso (CASTELLS, 2008, p. 23). 

 

O que faz um camponês ser um camponês é sua encarnação existencial-ontológica de 

um ser que se comunica com o seu mundo sensível (natureza, instrumentos de trabalho) com 

o outro (que compartilha do mesmo mundo) e consigo (corpo-próprio, possuído de linguagem 

e produtor de sentidos). Um exemplo é que a organização produtiva familiar e a divisão 

familiar do trabalho não faz deste camponês um profissional do campo, mas faz dele um 

camponês, com toda a afetividade, valores, hábitos, costumes e saberes rodeados por mística 

que perpassa todos os aspectos de sua vida situacionada a um contexto específico. 

A identidade territorial construída pela filiação territorial intimamente ligado à 

memória coletiva e à herança dos antepassados que por sua vez parte do corpo-próprio 

perceptivo produz sentidos, significados, sensibilidades e intencionalidades próprias e 

necessárias a este contexto. Este diálogo ontológico não é somente com a natureza ou 

instrumentos pertencentes a um território, mas um diálogo ontológico intercorpóreo. A 

presença de outro corpo-próprio em ‗seu‘ campo o invade, o chama e o faz sentir segurança. 

Isto se aprofundou quando percebo que os diversos aspectos da vida deste outro (seus 

sentidos, significações, sensibilidade e intencionalidade) dialogam com os meus. Percepção 

esta experienciada pela proximidade do convìvio: ―aqui o pessoal convive um pouco mais um 

com outro, as comunidades são mais unidas um pouco [...] você pode conversar mais em casa 

[...]‖ (MIALHO, 2013). 

Agora, há outra categoria merleaupontyana fundamental para se compreender esta 

construção da identidade existencial-ontológica do camponês: a linguagem. Linguagem 

condicionada espaço-temporalmente, aqui, pela organização territorial de convivência, festa, 
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oração, trabalho, cuidados, medos e desejos: ―essa espontaneidade da linguagem que nos une 

não é uma regra, a história que funda não é um ídolo exterior: está em nós mesmos com 

nessas raízes, nosso crescimento e, como se diz, com os frutos do nosso trabalho‖ 

(MERLEAU-PONTY, 1991a, p. 79). 

Não há como ‗pensar‘ o mundo, a si mesmo e ao outro sem a palavra, não há como se 

expressar sem a palavra. É esta – trazendo consigo sua visão de mundo, sua moral, seu 

sentido ideológico, sua vida – que se comunica ao outro e ao sujeito que expressa. E somente 

fará esta comunicação porque já há um contato prévio do camponês com a sua linguagem, que 

é encarnada. E não é apenas a palavra isolada, cerceada, é a palavra imediatamente nascida do 

chão da luta, da resiliência e das esperanças coletivas. 

Daqui brota a consciência do camponês, ou seja, o que aparece, pelo corpo-próprio 

e/ou pela linguagem, a ele e que ele o assume como seu (mundo, pensamento). É isto que faz 

a cultura campesina: as ideias, os comportamentos, as emoções, os gestos, a linguagem, o 

savoir-faire. Como afirma Geertz (2008, p.4) sobre a cultura:  

o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 

assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto não como 

uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura de significado. 

 

A existência do camponês no território, no trabalho (não-alienado) e em seu próprio 

cotidiano baseia-se a sua cultura, mesmo que ela ‗nunca nos ofereça significações 

absolutamente transparentes‘. O humano é este ser aberto às suas necessidades, possibilidades 

as quais condicionarão à sua teia de significado dinâmica e viva mais ou menos transparente 

em um campo existencial de experiência espaço-temporal, sempre de luta.  

 

4 - CRISE DA IDENTIDADE DOS/AS CAMPONESES/AS DE MUTUM EM 

JANGADA. 

 

Aqui se observará o mesmo mundo sensível e a mesma interação-comunicação, mas 

como a globalização do local, a partir do que Boaventura de Souza Santos (2004, p. 808-809) 

chamou de ‗zonas de contato‘: 

 
zonas de contato são campos sociais onde diferentes mundos da vida, 

normativos, práticas e conhecimentos se encontram, chocam e interagem. As 

duas zonas de contato constitutivas da modernidade ocidental são a zona 

epistemológica, onde se confrontam a ciência moderna e o saber ordinário, e 

a zona colonial, onde se defrontaram o colonizador e o colonizado. São duas 

zonas caracterizadas pela extrema disparidade entre as realidades em contato 

e pela extrema desigualdade das relações de poder entre elas. 
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Estas ‗zonas de contato‘ para o camponês é quando se chocam seus saberes, 

comportamentos não-capitalistas etc com os saberes e comportamentos do modo de produzir 

capitalista no campo (agronegócio); e quando se chocam seu mundo sensível com o mundo 

sensìvel urbano. Nestas ‗zonas de contato‘ presentifica o conflito entre economia de 

subsistência tendo como seu ‗apêndice‘ a comercialização para uma economia voltada 

exclusivamente para o Mercado, sendo o valor-de-uso substituído pelo valor-de-troca: ―agora 

não muito, mas antigamente [...] por que tudo para conseguir alguma coisa para comer mesmo 

tinha que plantar, porque não tinha mercado por aì, mas agora não [...]‖ (JOSIELE, 2013). E  

com a ampliação do comércio produz-se uma interdependência crescente 

entre sociedades até então relativamente isoladas, cresce o número de 

objetos e valores a trocar, as próprias trocas estimulam a diversificação e o 

aumento de volume de uma produção destinada a um consumo longínquo. O 

dinheiro se instala como condição, tanto desse escambo quanto da produção 

de cada grupo, tornando-se instrumental à regulação da vida econômica e 

assegurando, assim, o alargamento do seu âmbito e a frequência de seu uso 

(SANTOS, 2006, p.98). 

 

A proximidade deste contato muda paulatinamente o espaço rural vivenciado pelo 

corpo-próprio. A relação comunicativa com o outro não é organizada mais pelas crenças 

tradicionais, pela visão de mundo, pela gratuidade solidária de doações e mutirões, pela 

necessidade própria do mundo camponês, mas pelas necessidades vindas de fora: vantagem 

no comércio, pelo dinheiro, pelo imediatismo, pela posse de conhecimentos técnico-científico. 

E como o pensamento surge e ao mesmo tempo está entrelaçado na e pela percepção e 

linguagem, aquele – o pensamento – se transforma. Ao observar um camponês que 

reorganizou sua vida a partir de um mundo não-camponês (urbano ou agronegócio) e aparece 

com posses (roupas, carro, moto etc) e como o sujeito da percepção já possui a abertura 

necessária para ‗aceitar‘ ao novo (que já está presente em-si) a crise se constrói, a 

intencionalidade do desejo se fomenta, pois o corpo físico, sentido e percebido também como 

simbólico. Assim, a condição do ser situado, encarnado que se sente, percebe e pensa sobre 

seu mundo, sua relação com o Outro e sobre si o desagrada. Não se sente mais ‗adequado‘ a 

seu próprio mundo: ―muitas pessoas acham que só de morar pra lá já é melhor do que daqui. 

Aí tem até pessoas que moram aqui e vai pra lá, acham que já é melhor que ficar aqui. 

Exibido, já vem achando que é melhor‖ (JOSIELE 2013). O globalizado localizado impacta 
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vital e ontologicamente o camponês com seus dispositivos
409

: ―[...] uns gostam de ir mais  na 

balada, andar [...] aqui não tem cinema, não tem... igual na cidade já tem tudo aquilo, onde se 

olha, tem [...]‖ (CAMILA, 2013). 

A escola do campo é um exemplo deste dispositivo. Ela não está voltada ao mundo 

camponês e nem o valoriza, mas está voltada ao mundo urbano e ao modelo unicamente 

capitalista. E a condição do Ser enquanto uma ontologia do sensível vivencia no corpo e na 

consciência corporal e linguística o peso brutal destes dispositivos. Um exemplo, é a fala de 

uma professora que em uma das suas aulas dizia aos seus alunos que eles teriam que estudar 

para não ser como seus pais - trabalhando na roça, com inchada e sob o sol; teriam que 

estudar para ir viver na cidade ou bem empregado ou abrir o próprio comercinho. 

Outro exemplo é a ‗sociedade de consumidores‘, a qual procura e cria consumidores, 

sujeitos consumidores como uma condição existencial ontológica, levando o camponês a agir, 

sentir, comunicar, perceber sob os artifícios desta organização social de consumidores. 

Contudo, a bifurcação entre ―os que desejam e os que podem satisfazer os seus desejos‖ 

(BAUMAN, 1998, p. 55) é angustiante, desalentadora e existencialmente crítica aos limites da 

não possibilidade. Além disso, o próprio incentivo do Estado à mudança técnicas e 

organizacionais, investindo naqueles que seguem suas propostas, contrapondo o espaço 

camponês de outra vida, a qual supere seu atraso econômico, comportamental, de saberes, de 

sentidos e sentimentos. 

Aqui na zona rural, muitas pessoas trabalham através da farinha... só que o 

que muitas pessoas da antiguidade tão deixando de fazer pelo menos pela 

base de preço, então a zona rural não tá sendo valorizada... por isso acaba 

atrapalhando também. Muitos jovens que queira trabalhar no sítio e que 

queira plantar seus alimentos próprios e que queira ajudar sua família, isso 

impede que elas continua aqui. Até por que é a falta de investimentos. As 

famílias hoje para colher aqui não conseguem colher quase nada... 

(MAXUEL, 2013). 

 

Como as tensões da globalização localizada, são mais ou menos padronizadas as 

respostas a elas também os são mais ou menos padronizadas. A tentativa de massificação de 

problemas e solução é real. E é nesta tentativa que se inclui um forte dispositivo: a palavra, 

―fenômeno ideológico por excelência‖ (BAKHTIN, 1986, p. 36). O diálogo, na fala com o 

outro que o mundo crítico camponês se organiza tanto no ouvir o outro quanto no pensar na 
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 ―Qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes‖ (AGABEN, 

2009, p. 40). 
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própria fala. Expressar o que sente, o que percebe, o que compreende e o que não compreende 

faz as palavras se corporificarem no próprio ser angustiado. Quando o outro expressa a 

desconstrução de seu mundo e o eu se encontra, então em sua fala há a identificação. 

Merleau-Ponty (2011, p. 257) já afirmava que ―os sentimentos e as condutas 

passionais são inventadas, assim como as palavras‖, ou seja, os sentidos são condicionados a 

partir da experiência do ser encarnado e perceptivo ao singular espaço-tempo. É desta forma 

que Karl Marx (2002, p. 143) como que complementa o pensamento fenomenológico 

merleaupontyano quando afirma que 

o sentido musical do homem só é acordado pela música. A mais bela música 

nada significa para o ouvido completamente não-musical, não constitui 

nenhum objeto porque o meu objeto só pode ser a ratificação de uma das 

minhas capacidades. Assim, só pode existir para mim na medida em que a 

minha capacidade existe para ele como habilidade subjetiva, porque para 

mim o significado de um objeto só vai até onde chega o seu sentido. 

 

Como o sentido é uma produção social, ele está ‗preso‘ à encarnação do corpo-próprio 

a seu mundo sensível, à construção e reconstrução de seu espaço, paisagem dentro de um 

tempo que é memória. Estes, expresso por gestos e pela fala: ―muitas pessoas ainda 

discrimina [...] até muitas pessoas da cidade a gente descobre a pessoa do campo só através do 

andar e do falar [...] é muito discriminação e até a gente fica assim revoltado [...]‖ 

(CONCEIÇÃO, 2013). Assim, os jovens não suportam mais morar com os pais no campo e 

fazer os comuns trabalhos que não rendem dinheiro, não aceitam os saberes tradicionais de 

produção, do valor alimentício e medicinal das frutas e plantas etc: ―o povo tá perdendo a 

tradição [...]‖ (JOSIELE, 2013). Contrapondo a história situada camponesa, pois ―aquele que 

percebe não está desdobrado diante de si como uma consciência deve estar, ele tem uma 

espessura histórica, retoma uma tradição perceptiva e é confrontado com um presente‖ 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 320). 

E mesmo pela condicionalidade escrita ou falada, se não houver uma intencionalidade 

significativa o camponês não será receptivo. As significações já estavam experienciadas nas 

fissuras do próprio ser situado a um mundo ambíguo, repleto de sentidos contraditórios ou 

não. Com toda uma dificuldade internamente territorial, principalmente sobre questões 

organizativas do trabalho familiar, financeira, produção e escoação do produto, educação 

institucional urbanizada etc, os quais interferem na vida religiosa, emocional, familiar, 

comunitária que o camponês já tem esta ‗predisposição‘ ao ‗de fora‘. E na própria ‗zona de 

contato‘ com os ‗de fora‘ (modelo de produção absolutamente capitalista e cultura urbana) 

aprofunda esta crise até chegar à situação do porque o camponês sente vergonha de si mesmo 
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enquanto camponês, enquanto não-outro: ―querendo ou não a gente tem esse estranhamento, 

quando a pessoa faz essa pergunta de onde você veio? [...] Dá um pouco de vergonha, creio 

que é normal agora [...] mas antes a gente via com pouca frequência [...]‖ (MAXUEL, 2013). 

Em uma sociedade do consumo, alta produção, vivência em um mundo e cultura 

modernos etc, não estar incluso neste mundo, é criminalizado. O camponês vive uma 

vergonha social de ser o que é: ―o sujeito não tem o outro conteúdo senão a própria 

dessubjetivação, convertendo-se em testemunha do próprio desconcerto, da própria perda de 

si como sujeito‖ (AGAMBEM, 2008, p. 110). E esta própria sensação e condição de 

rebaixamento estimulam e fortalecem a percepção e diálogo com a realidade que mantém a 

mesma sensação e condição. E uma das respostas percebidas pela comunicação do corpo-

próprio perceptivo e pela linguagem é o comportamento que possui o valor social por 

excelência: o consumo. Esta é que dará a autoestima ao camponês em crise. Agora, para 

consumir terá que seguir submissamente aos dispositivos padronizados, como distintivos de 

―apresentação‖ de que também dominam o nosso mundo que lhes é estranho. E estes 

dispositivos se encontram facilmente ou predominantemente na cidade. 

Ele agora é livre para encontrar, novamente, a si mesmo e isso somente acontecerá na 

relação espacial com o mundo sensível e com outros que identifica com a nova forma de 

sentir, pensar e com as novas necessidades fisiológicas e ontológicas. Aqui, esta liberdade 

―não é a transcendência das limitações da natureza humana, mas uma coincidência com elas‖ 

(MESZAROS, 2006, p. 149). Esta liberdade do camponês tenta ultrapassar os fatos que o 

diminui, que o limita, que é a sua própria vida de camponês e busca outra vida que lhe dá 

sentido à vida a um mundo que se possa dialogar com distintos significados. E só poderá 

encontrar este sentido e este significado no ‗local‘ onde os colocou, onde sua experiência 

espaço-temporal construiu. É a resposta dada a um mundo que o impele.  

O vazio ontológico-existencial se instalou ao mundo sensível e à relação com o outro 

para o camponês, os sentidos desta comunicação não o atraem, não o impele, não o chama a 

responder com a totalidade de seu ser. Por fim, não se identifica mais com este mundo 

sensível, com o outro e a si mesmo como camponês. E pela consciência construída pelas 

significações dadas (e colocadas) pela percepção e linguagem, o camponês em crise, só 

encontrará a antiga sensação de adequação espaço-temporal sob uma encarnação em um novo 

espaço-tempo: a cidade. 
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5  – A CIDADE E A ANGÚSTIA DO SER. 

 

O camponês, por ser um corpo-próprio encarnado e situado a um mundo sensível 

histórico, social, político, econômico e cultural que o diminui e o nega e por o mesmo 

camponês na sua intencionalidade comunicativa comunicar-se com este mundo sensível é que 

percebe e reflete a própria saída, saída esta para um espaço que a acolha nesta identidade que 

está formando. 

A migração campo-cidade é um dos efeitos mais visíveis tanto da invasão da 

modernidade urbana quanto do capitalismo explorador, expropriador e concentrador. E 

mesmo com as possíveis dificuldades futuras, vale a pena o risco: ―[...] a existência desvela, 

em face da liberdade, uma figura do mundo totalmente nova, o mundo como promessa e 

ameaça para ela, o mundo que lhe arma ciladas, a seduz ou lhe cede [...]‖ (MERLEAU-

PONTY, 1991 c, p. 170-171). 

Mas, o novo mundo desvelado por um sujeito ainda existencialmente ligado ao antigo 

é impactante. O espaço urbano com o habitual amontoado de gente, porém isolados 

diferencia-se do espaço ‗vazio‘ rural, contudo ligados por diversas teias de confiança para as 

necessidades, de intimidade com vizinhos que moram a grandes distâncias.   

Aí o camponês não é acostumado com este sistema da cidade. Lá no campo, 

todo mundo cumprimenta todo mundo, todo mundo conhece todo mundo, dá 

bom dia, boa tarde, qualquer coisa. Aqui na cidade, o camponês fica perdido, 

falo por mim, porque sou assim. O camponês se sente na solidão no meio da 

multidão. Tá no meio do povo e gente, mas ele queria alguém pra conversar, 

pra ouvir, pra contar uma história, mas na cidade não tem como. Ninguém 

tem tempo pra isso. Ninguém para pra isso (VALDIR, 2014). 

 

A comum e necessária competitividade urbana atinge a comum e necessária 

solidariedade camponesa. Isto o mantém na perspectiva de dar certo esta mudança espaço-

temporal que provoca mudança existenciais identitárias. Porém, os sentidos das relações 

intercorporais e intersubjetivas e a própria situação espacial o desloca enquanto ser 

culturalmente camponês. As intencionalidades que requerem diálogo mesmo que ambíguas 

(rural-urbano) estão perdidas em comunicações com este mundo sensível urbanizado, com 

suas ‗paisagens‘ antropomorfizadas com propósitos voltados às demandas do capital e das 

necessidades urbanas. Há, assim, se se pode dizer desta maneira, um diálogo com o vazio de 

significados que responde aos anseios. 

Pra começar, o camponês tem uma cultura, que só de começar, dele andar 

dentro de uma roça, dentro de uma mata, ele já tá se curando. Isso é a cultura 

do camponês, ele sente que tá se curando, saúde mesmo. Quando ele entra 

numa paisagem diferente, ele fica doente. Ele não tem, mesmo que ele cala, 

não consegue ter uma reação, mas ele tá muito mal. Quem é o verdadeiro 
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camponês, mesmo que ele tá aqui parece que tá tudo bem, mas não tá. Ele só 

vai se sentir ele mesmo quando ele tiver lá no seu habitat dele (VADIR, 

2014). 

 

A construção deste espaço, desta paisagem ou a localização de uma proposta global, 

com intencionalidades faz com que o sujeito ‗camponês/a-urbanizado/a‘ entre imediatamente 

a uma lógica espaço-temporal que seus sentidos não estão atualizados, que não possuem 

significados. Por isso que, comparando os bairros periféricos, à margem ao centro altamente 

comercial, financeiro, ‗moderno‘, seus moradores que vieram do campo tentam trazer seu 

modo de vida: em conversar com vizinhos nas calçadas, nas celebrações religiosas (festa de 

reis), na horta e criação de pequenos animais em seu quintal. 

É desta forma que alguns resistem aos costumes, inovações e até a racionalizações 

sobre organização da paisagem local. Manter alguns costumes é manter vivo aquilo que faz o 

camponês não sentir totalmente des-locado. Contudo, fora deste mundo reorganizado na 

periferia, há um mundo pré-organizado pelos ‗de fora‘: a sociedade de consumidores. 

Sociedade esta que se diferencia do fundamento existencial da vida no campo: uma vida para 

a subsistência (fisiológica, emotiva, existencial, afetiva, cognitiva, comunitária, simbólica). 

A ‗sociedade de consumidores‘, em outras palavras, representa o tipo de 

sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e 

uma estratégia existencial consumista, e rejeitada todas as opções culturais 

alternativas (BAUMAN, 2008, p.71). 

 

Para não manter-se deslocado, o/a ‗camponês/a-urbanizado/a‘ terá que se incluir nesta 

sociedade. Pois, o consumir é a forma de comunicar-se corporal e linguisticamente com o 

mundo urbanizado. Consumir é socializar. E esta própria ‗sociedade de consumidores‘ 

promove diversos serviços provados ou públicos para os sujeitos situados se adequarem: ―lá 

no campo você não precisa se preocupar de usar uma roupa melhor, com alguma coisa para as 

pessoas te enxergarem de uma outra forma. Aqui não. Você precisa usar uma roupa melhor 

para as pessoas te enxergarem de um jeito‖ (HILDIANGE, 2014). 

Esta condição existencial torna-se complicada ao camponês urbanizado quando está ou 

desempregado (por boa parte das ofertas de emprego não se adequam à forma de trabalhar do 

camponês) ou subempregado. Estando nesta condição, seus esforços de locomoção se limitam 

bastante. E o sentimento de estar continuamente à margem, aprofunda-se. 

Como a comunicação com este espaço – pré-produzido sob intenções não comuns ao 

mundo organizado pelo camponês do campo – só será efetivada pela encarnação do corpo-

próprio, do corpo-sujeito, então não haverá (possivelmente) esta comunicação, ao menos no 

sentido de uma comunicação de um sujeito com um mundo que compreende como ‗seu‘. Isto 
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acontece porque o comportamento, a mobilidade é significação e está, além de espacial, é 

temporal. Contém memória: há intencionalidade. 

Mas, ao menos de imediato, o diálogo intercorpóreo e intersubjetivo acontece de 

forma estranhada, reificada. A relação significativa com o mundo-sensível-social e com-os-

outros depende da intencionalidade dos sentidos. O outro e as coisas não estão em meu campo 

de sentido, aquele sentido em que me encontro e me acalmo. 

Eu mesmo, até hoje, não me adaptei nesta questão do tempo. [...]. É uma 

sensação ruim. Por exemplo, eu tô aqui e olho pro sol, ‗poxa vida, não dá 

mais tempo de ir no mercado‘. Pra mim, já não dá pra ir mais no mercado. 

Não me acostumei ainda a morar na cidade. Então a questão do tempo, a 

adaptação do camponês, ela á um adaptação, não acho a palavra certa, mas é 

muito dolorida, muito complicada e às vezes ele passa a vida toda e não se 

adapta. Porque ele é acostumado a olhar pro céu e ver a hora. É muito 

diferente. Chega o ciclo da natureza... aí ele nunca vai se adaptar. 

Provavelmente ele pode até aceitar alguma coisa, mas se adaptar mesmo, não 

(VALDIR, 2014). 

 

Mas, na contínua interação neste espaço-tempo e com-os-outros, o/a ‗camponês/a-

urbanizado/a‘ começa a dar sentido ao mundo e ao outro, mesmo sendo um sentido ainda 

ambíguo (rural-urbano). Pois o sentido é construído a partir do ser encarnado em um mundo 

sensível-social específico e este ser que se insere em um certo espaço é dotado de 

temporalidade, isto é, carrega consigo uma memória, uma pertença subjetiva a qual é 

importante ao tempo presente.  

Como uma das condições inerente ao humano é o desejo: de sobreviver, de viver, de 

ser feliz etc. E sendo este desejo de outra vida, o desejo de sair do campo para a cidade é o 

mesmo desejo, esta ação de querer, sobre os quais os dispositivos agem: 

[...] numa sociedade disciplinar, os dispositivos visam, através de uma série 

de práticas e de discursos, de saberes e de exercícios, à criação de corpos 

dóceis, mas livres que assumam a sua identidade e a sua ‗liberdade‘ de 

sujeitos no próprio processo do seu assujeitamento (AGABEM, 2009, P. 46). 

 

Os ‗de fora‘ que adentra ao lugar urbano moderno e organicamente capitalista ou é 

marginalizado e massacrado ou muda sua visão de mundo, comportamento etc. Não no 

sentido de ‗corpo dócil‘ de Agabem, mas em sua relação dialética de ativo/passivo de um 

mundo que se comunica e que é comunicado. E o espaço urbano organizado para melhor 

adequação, identificação é o espaço que este camponês desejoso dá sentido e o reconduz, 

mesmo ambiguamente, àquela sensação de pertença de quando estava no campo. 

Este desejo é o desejo de algo ou alguém que me falta. Desejo para suprir uma 

necessidade fisiológica ou social. As mais básicas da fisiologia são a fome, a saúde...; e a 

social é trabalho, consumo. E este desejo é ‗natural‘ à condição humana e até o desejo para 
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suprir uma carência fisiológica. Mas o objeto sócio-histórico desejado não é natural. Esta 

necessidade é uma construção a partir dos interesses sociais, políticos, culturais e econômicos 

humanos: não só desejo comprar um tênis, desejo comprar ‗aquele‘ tênis pelos motivos 

direcionados a mim pela fala do outro, pela comunicação corporal do outro. 

Porque quando ele chega achando que vestindo tal roupa, tal coisa alguém 

vai ver e ‗como é que tá, tudo bem?‘, e isso não vai acontecer. Aì ele vai se 

sentir mal do mesmo jeito. Mesmo vestindo roupa de marca. Ele pensa que 

está sendo excluído, não é exclusão. É a cultura da cidade que é assim, né. 

Agora, no campo é diferente. Ele pode estar só de short, só com uma roupa 

remendada, não faz diferença. Quando chega na cidade ele quer acompanhar 

a cultura da cidade. E aí, quando ele percebe que mesmo ele usando, roupa 

de marca, tênis de marca, ninguém vai chegar e ‗tudo bem e tal‘, aì ele vai 

sentir excluído (VALDIR, 2014). 

 

E como alguma necessidade direcionada por um modelo de produção ao indivíduo 

com o único intento do lucro e não com a ‗instituição do meu próprio ser‘ é que a torna uma 

‗necessidade artificial‘. Mesmo sendo uma ‗necessidade artificial‘, o/a ‗camponês/a-

urbanizado/a‘ que experiencia o objeto do desejo, a partir da carência construìda em sua 

história de relações, não sente que este desejo não seja seu, que aquela fala propagandística 

não fosse para si. Este desejo é totalmente seu, mesmo sendo condicionado por dispositivos 

econômicos com outros interesses: ―se você ver que a maioria tem, então aquilo te influencia 

a querer ter também. Mesmo que às vezes não tem necessidade, mas todo mundo tem e você 

quer ter também‖ (ALINE, 2014). 

E para suprir tanto necessidades fisiológicas quanto histórico-sociais é preciso que este 

sujeito saído do campo trabalhe. Se adeque à organização produtiva ou comercial próprio da 

zona urbana. Esta é uma necessidade básica de sobrevivência e um dos motivos principais do 

êxodo rural. Assim, este camponês já vem predisposto a se adequar aos modelos 

organizacionais do trabalho. É desta forma que o indivíduo significa o que faz: pela sua 

intencionalidade pré-construida já no campo e pela intencionalidade construída dentro do 

espaço de trabalho/consumo organizado por interesses do capital. E dentro deste espaço, do 

movimento neste espaço é que se valoriza a lógica do capital, se coopera com esta lógica: 

o modelo produtivo exige uma arquitetura de controle do metabolismo social 

do capital de novo tipo. Primeiro, pela ‗reorganização‘ espaço-temporal, 

tanto do trabalho quanto da vida social. A ‗extensão‘ da vida social à lógica 

da produção do capital são um modo de ordenação espaço-temporal do 

controle sóciometabólico do capital que nasce na fábrica (ALVES, 2011, p. 

118).  

 

Agora, quando este camponês não se adequa ou não é qualificado para tal trabalho se 

tornando improdutivo àquela lógica se torna um ser não-existente ao novo mundo que ele 
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quer viver e precisa viver. Ele se vê um estranho e os outros da mesma forma. É a sensação 

que este mundo não é ‗feito‘ para ele: ―não é muito útil, pois aqui é mais industrializado. Lá é 

mais manual... O que ele sabe lá, não dá para utilizar muito aqui‖ (RAFAEL, 2014). 

E já quanto em relação à singularidade do tempo na cidade e em uma organização 

social toyotista, o impacto sobre a experiência do tempo no campo é sentido de maneira 

devastadora: 

o camponês, ele, outra coisa que ele acha terrível é cumprir horário. Que o 

camponês, ele levanta, ele não olha pra relógio, pra nada e ele vai pra roça, 

ele vai trabalhar, ele vai produzir. Tem dia que ele trabalha mais que o 

operário da cidade [...]. Aí, na cidade, tudo é sob o horário. Aí ele tem que 

levantar de madrugada, pegar ônibus lotado. E volta naquela questão de 

ninguém conhecer ninguém. Não tem um amigo, naquela solidão, naquela 

angústia. É muito sofrido. A vida do camponês na cidade é sofrimento 

(VALDIR, 2014). 

 

Contudo, isto de um lado. Pois a ambiguidade existencial se presentifica aqui. Mesmo 

que ele se estranha nesta organização espaço-temporal, ele, simultaneamente, significa e 

resignifica esta nova organização. E a comunicação pelo corpo e pela fala é o que traz novos 

significados fazendo com que o mesmo sujeito queira isso, só sentido que quando vivenciar  

normalmente esta nova realidade ele se tornará novamente um ser. Assim, são sedimentadas 

as significações do novo modo de viver na cidade. E estas significações despertam minhas 

intenções mais existenciais, mais necessárias. Fazendo com que o camponês, mesmo em 

angústia existencial de deslocamento, tente se fixar no ambiente urbano. 

Isto acontece porque há o impacto cultural entre uma cultura construída 

paulatinamente e o sujeito interagindo diretamente nesta construção e uma cultura que 

impacta com outra visão de mundo, de se comportar, de pensar, ou seja, uma realidade ainda 

externa que quer governar por regras, instruções, um outro comportamento: ―ela acaba se 

tornando uma pessoa fria, da maneira como é tratada. Ela, se acaso, se consegue envolver, ela 

com o empregador torna a gente frio, calculista‖ (ALINE, 2014). 

Por isso que a condição existencial imposta ao ‗camponês/a-urbanizado/a‘ (morar na 

periferia, subemprego, desemprego, baixos salários, marginalização, humilhação, não 

adequação...) o torna ‗perdido‘ neste novo espaço organizado não para ele, mas para o 

diferente dele: o sujeito urbano. Isto porque não se pode negar o seu passado, pois ―a 

existência sempre assume o seu passado, seja aceitando-o ou recusando-o‖ (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.526). 
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Porque o camponês tem a cultura dele e quando ele chega na cidade, ele vai 

chegar e achar como se tivesse no campo. Quando ele vê uma realidade 

diferente aí ele fica assim, maluco, perde a estribeira mesmo. Aí ele começa 

a se preparar também interiormente. Preparar, tentar acompanhar e tal. 

Mesmo que ele nunca vai conseguir acompanhar quem nasceu, cresceu, 

virou adulto na cidade. Ele nunca vai acompanhar. Ele vai ter sempre a raiz 

camponesa. Mas ele faz esse processo de transição (VALDIR, 2014). 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O camponês, por ser um ser situado e um ser de intencionalidades, possui ações livres 

tanto para optar em manter-se em ‗seu‘ mundo rural quanto em mudar-se ao mundo urbano. 

Porém tanto em uma ‗produção‘ de significados (rural) quanto em outra ‗produção‘ (urbano) 

o camponês pode estar preso a institucionalizações reificadas de significados, os quais não o 

respeitam enquanto humano inserido e construtor de sua própria realidade significativa com o 

mundo, com instrumentos/coisas e com os outros. Pois, como afirmava Merleau-Ponty 

(2012b, p.16): ―ao mesmo tempo é verdade que o mundo é o que vemos e que, contudo, 

precisamos aprender a vê-lo‖. A proposta da fenomenologia merleaupontyana é esta tentativa 

de compreender este camponês em seu mundo e, simultaneamente, como sujeito criador de 

sua própria história enquanto corpo-próprio e consciência situados em intensa comunicação 

dialética com os significados de seu mundo, seus instrumentos/coisas e os outros. 
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A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA PARA O CONTROLE DE 

QUALIDADE DA ÁGUA E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE 
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410

 

Eniz Conceição Oliveira
411

 

José Claudio Del Pino
412

 

 

RESUMO 

Ninguém consegue sobreviver por muito tempo sem água, pois ela além de alimentar, também 

é responsável pela hidratação do corpo e isso a torna indispensável. A utilização da água é 

permanente, especialmente no que se refere ao consumo, pois os seres vivos necessitam de 

sua ingestão diária, o que a torna condição para a continuidade da vida. O estudo relata uma 

investigação desenvolvida nas aulas de Química Analítica do curso de Engenharia de 

Alimentos da UNEMAT de Barra do Bugres-MT. Trata-se de uma pesquisa descritiva e 

exploratória cujo objetivo foi entender o processo de tratamento para tornar a água potável e 

avaliar se a água consumida na instituição é de boa qualidade e livre de contaminações. A 

pesquisa ocorreu em março de 2014 e envolveu 20 estudantes. Os pontos de coleta foram os 

bebedouros da Universidade, o laboratório de Química e o cavalete de entrada na instituição. 

As análises de pH, cloro residual livre, cor, turbidez, coliformes totais e fecais foram 

realizadas no laboratório de análises da Estação de Tratamento de água da cidade e serviram 

para fornecer resultados que foram confrontados com parâmetros da legislação vigente. Não 

foi possível realizar a análise de agrotóxicos contidos na água devido a falta de equipamentos 

apropriados. Os resultados indicam ser esta água própria para o consumo. Por meio dessa 

prática os estudantes puderam vivenciar o rigor metodológico necessário para realizar análises 

químicas, a necessidade do controle de qualidade dos alimentos e sua importância para a 

manutenção da vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando pensamos em água tratada normalmente nos vem à cabeça o tratamento de uma água 

que estava poluída, para que volte a ser limpa e considerada potável. No entanto, 

independente da fonte de procedência, o ideal é realizar os processos de purificação e de 

análises para identificar suas características e ter segurança de que estejam de acordo com as 

condições consideradas para o consumo.   

Encontrar a água na forma pura no ambiente torna-se um problema, pois muitas substâncias se 

misturam a ela com facilidade pelo fato de ser solvente natural muito eficiente (LEÃO, 2011). 

No entanto, para que essa substância seja consumida com segurança, ela precisa ser tratada e 

apresentar qualidade, sem qualquer mistura que altere ou interfira em suas propriedades.  

O tratamento de água é feito a partir da água doce encontrada na natureza que 

contém resíduos orgânicos, sais dissolvidos, metais pesados, partículas em suspensão e 

microrganismos. Por essa razão a água é levada para a Estação de Tratamento de Água 

(ETA), onde ocorre o devido tratamento para torná-la potável.  

Diante do exposto, optou-se em desenvolver este estudo por possibilitar a estudantes de 

Química Analítica compreender as técnicas empregadas pela ETA no tratamento da água, 

algo que tem aplicação prática, e as etapas de análise necessárias para que a substância seja 

distribuída com segurança para o consumo da população.  Essa experiência pedagógica 

ocorreu durante as aulas de Química Analítica, componente curricular do 2º semestre do curso 

de Engenharia de Alimentos, da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Barra 

do Bugres-MT. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A água é uma substância incolor, insípida e inodora encontrada nas formas sólida, 

líquida ou gasosa na natureza. Sua fórmula molecular é H2O, ou seja, é constituída por dois 

átomos de hidrogênio, cujo símbolo é H, e um átomo de oxigênio, de símbolo O. Esses 

elementos estabelecem ligações covalentes e suas moléculas estabelecem pontes de 

Hidrogênio. O ponto de fusão e ebulição são respectivamente PF (0°C) e PE (100°C) nas 

condições normais de temperatura e pressão. Ela cobre mais de dois terço da superfície 

terrestre e sem ela não existiria vida na terra (LEÃO, 2011). 
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Segundo Conte e Leopoldo (1999), é preciso considerar que a qualidade dos recursos 

hídricos vem sendo comprometida pelo uso, muitas vezes inadequada ao longo da história do 

ser humano e de seu desenvolvimento. Esse comprometimento passou a ser acentuado com o 

advento da industrialização, do desenvolvimento tecnológico, como a exploração demográfica 

e com a concentração da população em áreas urbanas, gerando um produto de qualidade 

degradada e de reutilização imediata inviabilizada economicamente, com consequente 

poluição do meio ambiente. 

Outra preocupação refere-se ao abastecimento de água para a população. Os estudos 

de Dias (2001) alertam sobre as condições caóticas do abastecimento de água e saneamento 

básico no Brasil e nos países em desenvolvimento. Segundo o autor supracitado, cerca de um 

milhão e duzentos milhões de pessoas não tiveram acesso à água potável, e um bilhão e 

oitocentos milhões não têm acesso a serviços adequados de saneamento.  

Contudo, na maioria das cidades brasileiras, segundo Leão (2011), existem sistemas 

de tratamento e abastecimento de água. As Estações de Tratamento da Água são responsáveis 

por captá-las nos rios, lagos ou outras fontes e realizar seu tratamento por meio da adição de 

algumas substâncias para eliminar microorganismo, o mau cheiro, o gosto ruim e as 

impurezas que nela existem. Ainda realizam o recolhimento e a distribuição para o consumo 

das pessoas.  

A água própria para o consumo é a potável, este fato está relacionado devido a 

mesma apresentar qualidades especiais e não conter impurezas como microorganismo, 

parasitas, ovos ou larvas de animais, nem substância tóxicas como detergentes, mercúrio ou 

agrotóxicos. A água turva, com cheiro ou sabor, indica à presença de misturas que podem 

representar riscos a saúde de quem a ingerir (BARROS, 2006).  

De acordo com a Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2011), a potabilidade é o conjunto de valores permitidos como parâmetro da 

qualidade da água para consumo humano. Essa portaria estabelece parâmetros referente a cor, 

pH, cloro residual livre, turbidez, agrotóxicos, entre outros aspectos físico-químicos. 

A cor é uma característica física que a água apresenta quando contém substâncias 

dissolvidas, ou em estado coloidal, na maioria dos casos de natureza orgânica (BRASIL, 

2004).   A cor pode originar-se de minerais ou vegetações naturais, tais como substâncias 

metálicas, húmus, turfa, tanino, algas, e protozoários, ou ainda de despejos industriais. Vale 

lembrar que a cor varia de acordo com o pH.   
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De acordo com Russell (1994), o pH corresponde a concentração hidrogeniônica em 

uma solução, a qual pode variar mais de 10 mol/L, a menos de 1x10¹mol/L. A escala do pH 

apresenta valores entre 0 e 14, essas medidas expressam o grande intervalo de acidez de uma 

maneira mais conveniente. Assim sendo, o pH mede a concentração de H+ (íons de 

hidrogênio) de uma solução ou alimento, representada também pela seguinte equação: -log 10 

[H+]. Analisando a equação, nota-se que quanto mais for alta a carga de H+, menor é o pH e o 

meio analisado é considerado ácido.  

Nesse tipo de análise podem ser utilizados procedimentos eletrométricos ou 

colorímetros, nos métodos eletrométricos, são usados aparelhos potenciômetros, com 

determinação precisa, simples e direta (INTITUTO ADOLFO LUTZ, 2005).  

A turbidez é uma característica física que água apresenta substâncias em suspensão. 

A transparência da água é reduzida, isto ocorre por ela conter sólidos suspensos, finamente 

divididos. Pode ser provocado também pela presença de algas, plâncton, matéria orgânica e 

muitas outras substâncias como o zinco, ferro, manganês e areia resultantes do processo 

natural de erosão ou de despejos domésticos e industriais (BRASIL, 2004).    

A determinação da turbidez pelo método nefelométrico, é adotado nas atividades de 

controle de poluição da água e de verificação do parâmetro físico nas águas consideradas 

potáveis. O método é baseado na comparação da intensidade de luz espalhada pela amostra 

em condições definidas, com a intensidade da luz espalhada por uma suspensão considerada 

padrão. Quanto maior a intensidade da luz espalhada maior será turbidez da amostra 

analisada. O turbidímetro é o aparelho utilizado para a leitura, este é constituído de um 

nefelômetro, sendo a turbidez expressa em unidades nefelométricas de turbidez (UNT) 

(BRASIL, 2004).    

Coliformes são bactérias Gram-negativas, não formam esporos, são anaeróbias 

facultativas e se apresentam em forma de bastonetes. Os coliformes totais são representados 

por quatro gêneros: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia e Klebsiella, todos da família 

enterobacteriaceae (FRANCO; LANDGRAF, 2008).  

Como indicador de contaminação fecal tem-se a E. coli, por ser uma enterobactéria.  A 

E.coli causa diarreias e pode estar acompanhada de vômitos, febre e dores abdominais. Sua 

presença indica que a água está em condições de higiene insatisfatórias (FORSYTHE, 2002). 
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METODOLOGIA  
 

O estudo configura-se como um relato de experiência desenvolvida nas aulas de 

Química Analítica do curso de Engenharia de Alimentos da UNEMAT (Universidade do 

Estado de Mato Grosso), campus Deputado Estadual Renê Barbour de Barra do Bugres-MT. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória ocorrida no mês de março de 2014 e que 

envolveu os 20 acadêmicos que estavam matriculados na disciplina. Os objetivos eleitos para 

o estudo foram: entender o processo de tratamento para tornar a água potável; e avaliar se as 

amostras analisadas atendem os parâmetros físico-químicos e microbiológicos exigidos pela 

legislação.  

A primeira estratégia adotada foi realizar visita a campo no local em que é coletada a 

água que abastece a cidade e posteriormente na ETA da cidade. A visita em ambos os locais 

foi orientada pela Química responsável do Departamento de Água e Esgoto (DAE), vinculado 

a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres – MT. As explicações voltaram-se aos processos 

físico-químicos e microbiológicos necessários para a água chegar com qualidade nas 

residências dos barrabugrenses. A linguagem utilizada pela profissional foi acessível e 

permitiu que os estudantes tivessem acesso a informações importantes sobre a realidade local.  

Cada etapa do processo de tratamento da água realizado pela ETA foi verificada. A 

química oportunizou que os estudantes realizassem análises da água bruta, captada no Rio dos 

Bugres, e da água após o tratamento. Os aprendizados construídos por meio da visita foram 

discutidos em aula em outro momento. A profundidade do rio que abastece a cidade foi 

monitorada durante uma semana. Organizou-se então a proposta de investigação da qualidade 

da água na Universidade. 

Anterior ao momento de coleta, foram repassadas várias orientações sobre a proposta 

de investigação, como proceder para coletar, a importância da validação dos resultados e os 

cuidados necessários para que os erros do pesquisador não comprometam os resultados das 

análises. O procedimento, roteiro, reagentes e equipamentos necessários foram previamente 

preparados. Para coletar as amostras, foi solicitado que abrissem a torneira, lavassem seu bico 

por meio da fricção da própria mão e, posterior a isso, deixassem escorrer água por 

aproximadamente 1 minuto antes de então abrir os recipientes e coletar. 

Os pontos de coleta foram os bebedouros e Laboratório de Química pertencentes a 

Universidade, além do cavalete de entrada de água na instituição. A Figura 1 ilustra o 

momento da coleta em um dos bebedouros. Os estudantes foram separados em 5 grupos 
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contendo 4 integrantes cada. Um grupo ficou responsável por coletar as amostras do 

bebedouro do Bloco A, outro grupo pelo bebedouro do Bloco B, outro pelo bebedouro do 

Bloco C, outro grupo coletou no Laboratório de Química e o quinto grupo coletou as amostras 

no cavalete (ponto de saída próximo ao registro que recebe o abastecimento de água tratada 

pela ETA). 

 
Figura 1 - Coleta da amostra para análise. 

 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

Em cada ponto de coleta foram necessárias três amostras para os testes físico-

químicos (triplicata), cujas amostras foram acondicionadas em Garrafas PET novas de 500 

mL, e outras três para as análises microbiológicas em frascos de vidro com tampa rosqueada 

que permitiu fechá-los hermeticamente. Os recipientes foram previamente esterilizados em 

autoclave a 121°C/ 20 minutos. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em caixa 

térmica contendo gelo picado para garantir o isolamento do meio até chegar no Laboratório da 

ETA.  

As análises físico-químicas realizadas levantaram as seguintes características: pH, 

cloro residual livre, cor e turbidez. Já as análises microbiológicas realizadas foram as de 

coliformes totais e fecais. Todos os procedimentos de análises foram realizadas no laboratório 

de análises da ETA da cidade.  



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1307 

O pH das amostras foi determinado de forma direta e simples, usando um pHmetro 

devidamente calibrado. O procedimento consistiu em transferir para um béquer uma 

quantidade suficiente de água para a imersão dos eletrodos do aparelho. O pH foi determinado 

conforme as instruções do fabricante (MARCONI modelo AT 355). 

Para determinar a turbidez, foi utilizado um turbidímetro (marca Quimis e modelo Q-

279PiR-TUR). O aparelho foi previamente calibrado com uma amostra de água destilada para 

obter uma melhor leitura. Esta análise foi realizada para determinar a transparência da água 

devida á presença de matérias em suspenção. Avalia a turbidez a partir da medida de 

quantidade de luz refletida, dando a ordem de grandeza dos sólidos em suspensão. 

A cor foi determinada pelo método de comparação visual com o disco de cor, 

também chamado de método Colorimétrico (BRASIL, 2004). Utilizou-se 50 mL de cada 

amostra em um tubo de Nessler e comparou-se com a cor padrão de 50 mL de água destilada 

contida em outro tubo de Nessler.   

Para determinar o teor de cloro residual livre também foi adotado o método 

colorimétrico (BRASIL, 2004).  Em um tubo de ensaio, utilizou-se entorno de 5 mL de água 

da amostra e 3 gotas de ortotolidina. Ao adicionar a ortotolidina observa-se uma coloração 

amarela característica cuja intensidade varia de acordo com a concentração, o que pode ser 

observado na Figura 2. Antes de 1 minuto fez-se a leitura do teor de cloro por meio de um 

comparador colorimétrico. 

 

 Figura 2: Coloração característica da reação entre ortotolidina e o cloro residual livre 

 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 
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Para as análises microbiológicas foram utilizados kits Colilert (IDEXX Laboratories) 

que serve para detecções e confirmativas de coliformes totais e coliformes fecais de água 

tratada. A composição do Colilert faz com que os microrganismos investigados, caso 

presentes na amostra, a cor do sistema inoculado. Cada recipiente continha em torno de 200 

mL de água, a qual recebeu o kit. O procedimento pode ser visualizado na Figura 3. 

 

Figura 3: Análises microbiológicas utilizando o kit Colilert 

 

Fonte: dados coletados pelo autor (2014). 

 

As amostras foram incubadas a 35°C por 24 horas, o que fornece resultados que 

podem apresentar a mesma coloração amarelada (resultado negativo) ou alterar a cor, 

confirmando coliformes totais. Caso o resultado fosse positivo, procede-se submetendo a 

amostra a luz UV, conhecido como teste de fluorescência que confirma a presença de 

contaminação fecal (E.coli).  

Para concluir a atividade, foi solicitado um relatório contendo as percepções que 

tiveram ao realizar as visitas a campo e os procedimentos de análise da água. Também foi 

aplicado um questionário composto por três questões abertas que sobre a relação entre o 

processo de tratamento de água e a Química Analítica, bem como a importância da realização 

de análises químicas para a indústria alimentícia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As principais constatações da investigação realizada pelos estudantes foram trazidas 

para este artigo e seguem transcritas a seguir: 

A nascente do rio dos Bugres está localizada no município de Santo Afonso – MT, e 

passa pela cidade de Denise – MT, antes de chegar em Barra do Bugres – MT, onde desagua 

no rio Paraguai. A profundidade média no local em que a água é coletada na cidade é de 5,56 

m durante a semana de monitoramento. Cada bomba de captação suga em torno de 350 

milhões de litros de água bruta por minuto, o que possibilita tratar 1 milhão de litros de água a 

cada 3 horas, ou seja, 84 L/s são tratados na ETA de Barra do Bugres.  

Os processos do tratamento são: captação, coagulação, floculação, decantação, filtração, 

cloração, fluoração e posteriores análises. 

Os resultados coletados com a realização dos experimentos estão apresentados no 

Quadro 1. Após a obtenção dos valores, foi trabalhado em sala como fazer o tratamento 

estatístico e como apresentar tais informações. Os dados foram confrontados com a legislação 

vigente no país. 

 

Quadro 1: Resultados das análises físico-químicas e microbiológicas 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2014). 

 

Caracterís-

tica 

Bebedouro  

Bloco A 

Bebedouro  

Bloco B 

Bebedouro  

Bloco C 

Laboratório Parâmetro 

Legislação 

Cloro (mg/L) 0 ± 0 0 ± 0 0,3±0,05 0 ± 0 0,7 máx. 

Cor  

(uH) 

0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 a 15 

pH 5,14±0,13 5,33±0,09 5,18±0,17 5,35±0,21 5 a 10 

Turbidez 

(NTU) 

0,22±0,08 0,47±0,23 0,30±0,16 0,38±0,25 5 máx. 

Coliformes 

Totais 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Coliformes 

Fecais 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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Ao analisas os resultados obtidos na investigação, percebe-se que os valores obtidos 

atenderam todos os padrões estabelecidos pela portaria, sendo assim, uma água própria para o 

consumo humano. Todas as características levantadas encontram-se em conformidade com os 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, estando, portanto, própria para o consumo 

humano (PORTARIA, nº518 de 25.03.2004). 

A presença de Cloro residual livre nas amostras coletadas no bebedouro do Bloco C, 

em torno de 0,3 mg/L, pode estar atrelada ao fato de que neste setor da Universidade a água 

da rede é ligada antes no bebedouro, ou seja, não passa pela caixa/reservatório, nos demais 

setores o encanamento passa antes na caixa para depois ser distribuída. Vale lembrar que as 

análises prévias realizadas na ETA com a água que saída na estação sempre apresentava cloro 

residual que é bastante reativo além de atuar na desinfecção.  

A análise microbiológica não indicou a presença de coliformes, ou seja, mesmo 

sendo os bebedouros locais propícios para a proliferação de microrganismos, ter sido tratada 

com cloro e apresentar essa faixa de pH deve ter contribuído para a desinfecção.  

Não foi possível realizar a análise de agrotóxico devido as condições não permitirem. 

A ETA informou que as análises periódicas sobre essa característica é realizada em São Paulo 

devido não ter laboratórios que realizem a análise no estado de Mato Grosso. A química 

responsável do DAE informou também que essa análise é bastante complexa, mesmo sendo 

realizada fora do estado, pois os cuidados devem ser redobrados para que as amostras 

cheguem refrigeradas após esse longo percurso e grande intervalo de tempo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A instrumentalização da química por meio de pesquisas e experimentos foi um fator 

muito importante para que o ensino se efetivasse. Por meio dessa prática os estudantes 

puderam vivenciar o rigor metodológico necessário para realizar análises químicas, a 

necessidade do controle de qualidade dos alimentos e sua importância para a manutenção da 

vida. 

Trabalhar de forma a conciliar o ensino da Química em sala de aula com a prática 

cotidiana vivenciada pelos alunos é uma alternativa aplicável e que traz benefícios para o 

processo de ensino e aprendizagem, pois faz com que o aluno demonstre mais interesse pela 
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disciplina, bem como pelo tema e sobre tudo o torna consciente da preservação deste precioso 

recurso, o que deve ser tarefa de todos. 
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RESUMO 

Objetivo do presente estudo foi analisar a influência do estágio supervisionado realizado 

durante a graduação de enfermagem para aquisição das competências e habilidades inerentes 

a profissão. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório, que 

compreendeu sete enfermeiros alocados em unidades básicas de saúde da área urbana. Os 

dados foram coletados através de entrevista individual direcionada por um roteiro que 

compreendeu perguntas semi-estruturadas com o auxílio de um gravador. As maiorias dos 

entrevistados acreditam que os estágios supervisionados fornecem subsídio para os 

desenvolvimentos das competências e habilidades enquanto profissional atuante. A principal 

dificuldade é o sentimento de insegurança ao entrar em contato com a realidade da profissão. 

Os dados obtidos no presente estudo poderão subsidiar a realização de novas pesquisas sobre 

o tema, visto que este é pouco discutido. Deste modo há necessidade de discuti-lo para que se 

encontrem caminhos a fim de minimizar as dificuldades encontradas durante o estágio 

supervisionado, bem como estimular as instituições de ensino a dar maior ênfase em questões 

que compreendem a associação da teoria à prática. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho possibilitou conhecer a influência do estágio supervisionado 

desenvolvido durante a graduação do curso de enfermagem na atuação do enfermeiro recém-

formado, bem como as competências e habilidades adquiridas no período do estágio e as 

dificuldades vivenciadas durante a passagem da vida acadêmica para a vida profissional. 

Há uma inquietação no que se refere à qualidade de ensino e comprometimento dos 

acadêmicos de enfermagem durante e depois da graduação. Fatores que influenciaram a 

inserção no mercado de trabalho e na qualidade do serviço prestado. As instituições de ensino 

preocupam se com a formação de profissionais voltada para o perfil humanista, com objetivo 

de findar a fragmentação ainda presente no modelo de saúde. Um dos seus compromissos é a 

qualidade do ensino juntamente com responsabilidade social ¹.  

As práticas realizadas durante a graduação dão subsídios para o desenvolvimento das 

atividades, competências e habilidades do enfermeiro conforme estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN‘s) do curso de graduação em enfermagem através do Conselho 

Nacional de Educação (CNE). 

Houve o interesse científico em aprofundar na temática, especificamente, no currículo 

da graduação em enfermagem com foco nos estágios supervisionados, a fim de responder os 

seguintes questionamentos: Os estágios supervisionados durante a graduação fornecem o 

subsídio para o desenvolvimento das competências e habilidades dos enfermeiros? Os 

enfermeiros sentiram- se preparado para exercer seu ofício após a graduação? Quais as 

dificuldades encontradas pelo profissional de enfermagem ao desenvolver as atividades 

práticas e no gerenciamento na unidade em que este está inserido? Qual a importância da 

autonomia e o objetivo do estágio supervisionado para a autoconfiança do profissional de 

enfermagem? 

Valer ressaltar que o estágio supervisionado aqui abordado refere- se aquele realizado 

no último ano ou período do curso, onde o objetivo é o desenvolvimento da autonomia do 

acadêmico sem a presença fixa do docente, mas sob seu acompanhamento. O ensino de 

enfermagem está em constante mudança para atender os desafios de ambientação no campo 

de atuação, nessa transformação o estágio supervisionado trás uma contribuição importante 

para as atividades acadêmicas possibilitando aos graduandos o contato com a realidade da 

profissão. (COSTA;GERMANO,2007) 
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Desta forma verifica-se a importância do estágio supervisionado uma vez que este 

oferece subsídios para realização da prática e aquisição de habilidades para o 

desenvolvimento das atividades profissional.  

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Origem do Estágio Supervisionado 

 

A origem do estágio supervisionado está atrelada a história da enfermagem, no entanto 

somente na década de 70 surgiu uma Legislação Federal que regulamentou o estágio 

curricular de estudantes de ensino superior e profissionalizante, que vigora na atualidade com 

algumas modificações. Sendo a Lei nº 6494/77, que regulamentou pelo Decreto n° 87497/82. 

Foi a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN‘s) implantados em 2001 onde 

fica estabelecido a obrigatoriedade de incluir o estágio curricular supervisionado em hospitais 

gerais ou especializados e ambulatório com a carga horária mínima 20% da carga total do 

curso, onde pode correlacionar teórico- pratico para obtenção de destreza e confiança para 

exercer a profissão  

Diferentemente da aula prática, o estagio supervisionado requer a implementação e a 

ampliação de conhecimentos obtidos no decorrer do curso, de modo que o graduando seja 

capaz de reconhecer o indivíduo como ser único, evitando uma visão fragmentada. 

A problemática do estágio vem sendo discutida ao longo da construção histórica da 

graduação de enfermagem, com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino aprendizagem 

no que refere-se a teoria e a prática.  

Tanto na legislação quanto na discussão e no ponto de vista de alguns pensadores vêm 

mostrar a importância e a real necessidade da articulação direta entre teoria e pratica que 

acontece também durante o estágio supervisionado, porém com a ausência.  

 

2.2 Competências e Habilidades do Enfermeiro 

 

Pode se afirmar que a Enfermagem é uma profissão na qual é desenvolvida por 

trabalhadores qualificados para realização de um trabalho socialmente necessário. Possuem 

entidades que os representam e que formulam regras para o desenvolvimento do exercício 
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profissional, dispõe ainda de um código de ética que por sua vez orienta as condutas a serem 

tomadas por eles moralmente aceitáveis (PIRES, 2009). 

Os atributos da Enfermagem estão relacionados a conhecimentos que lhes forneçam 

competências de cuidar em três nortes básicos, são eles: cuidar, educar e pesquisar e a 

dimensão administrativa gerencial, que compreende desde o simples cuidar de indivíduos em 

seu processo de viver até ao gerenciamento da instituição. 

A profissão de enfermagem é qualificada e com regras que orienta as condutas dos 

exercícios da profissão, fornecendo competências e habilidades para o cuidado do individuo. 

È descrito as competências e habilidades do enfermeiro: atenção básica, tomada de decisão, 

liderança, educação permanente e  comunicação. 

A prática profissional e a assistência são às principais funções do enfermeiro, sendo 

assim o mesmo tem atribuições de gerenciar e coordenar os serviços de enfermagem para 

garantir uma assistência de qualidade, portanto faz-se necessário que o enfermeiro tenha 

conhecimentos e habilidade para desempenhar suas funções, e as faculdades devem preparar e 

oferecer possibilidades para que o graduando desenvolva este papel e busca contínua de 

conhecimentos. 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório com 

delineamento através de pesquisa de campo. Foi utilizada a técnica de coleta de dados através 

de entrevista individual direcionada por um roteiro que compreendeu perguntas semi-

estruturadas com o auxílio de um gravador. Foram esclarecidos os objetivos da entrevista, 

bem como a importância de sua participação para realização deste estudo; a gravação foi 

realizada após a concessão dos entrevistados. 

Os sujeitos de estudo consistiam sete enfermeiros que atuam no atendimento das 

Unidades Básicas de Saúde de Diamantino, Mato Grosso. A participação dos enfermeiros 

neste estudo foi de forma voluntária, sendo que seis enfermeiros participaram da pesquisa e 

apenas um recusou-se a conceder a entrevista por motivos pessoais.  

Referente às expressões e comportamentos, os enfermeiros entrevistados transmitiram 

clareza e espontaneidade ao responder as perguntas. A análise das informações foi realizada 

com base em elementos do método hermenêutico- dialético. Encerrou-se as entrevista no 
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momento em que seis enfermeiros responderam os questionamentos, no entanto um se negou 

a conceder a entrevista por questões pessoais. 

Em caráter de confidencialidade os entrevistados receberam o nome da profissão 

seguido da numeração seqüencial, por ex: ENF 01, ENF, 02, ENF 03 etc. 

A análise dos dados deu- se através das categorias analíticas descritas a seguir: 

 A enfermagem: Nessa categoria foi descrito a definição da enfermagem do ponto de 

vista dos enfermeiros.  

 Estágio supervisionado: Nessa categoria foi descrito a qualidade do campo de estágio 

que foi ofertado a eles, bem como os subsídios que os auxiliaram no desenvolvimento 

das competências e habilidades. Apresentará as dificuldades vivenciadas pelos 

mesmos, em relação ao campo de prática enquanto graduando; além da verificação da 

satisfação do profissional referente á autonomia no desenvolvimento das atividades 

que lhes foram oferecidos durante a graduação. 

 Exercício profissional: Nesta categoria foi apresentado o ponto de vista dos 

enfermeiros quanto ao preparo para o exercício da profissão. 

As respostas obtidas mediante a entrevista foram transcritas na integra para garantir a 

veracidade dos dados coletados.  

Os dados coletados foram realizados após a aprovação do comitê de ética em pesquisa 

(CEP): Resolução nº 196/196 e a idoneidade foram mantidas em sigilo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para facilitar a compreensão, a análise foi dividida de acordo com as categorias 

analíticas descrita no trabalho. 

     

4.1  A enfermagem 

 

Nesta categoria os enfermeiros verbalizam a definição de enfermagem enquanto 

profissão. Tem- se a enfermagem como o ato de cuidar, visualizar o indivíduo em sua 

totalidade e não corresponder apenas uma coletânea de habilidades específicas. O profissional 

enfermeiro não é percebido como um executor de tarefas. Como notado nas falas abaixo: 

Eu acredito que é um ato de cuidar, de atender o paciente, no nosso caso é 

uma população inteira... (ENF 01). 

A enfermagem é a arte do cuidar (ENF 04). 
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A enfermagem é prestar cuidado para o paciente, visando ele como um todo, 

e também vinculando isso como a prática sistematizada (ENF 06). 

 

A definição de enfermagem por ENF 04 consiste na arte do cuidar. O cuidar em 

enfermagem significa desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, sem medir esforços que 

visem proteger, promover e preservar o sujeito para quem o cuidado esta sendo prestado. 

(SOUZA;PRADO,2005) 

Com base na fala de ENF 06, verifica-se a utilização de um conceito mais ampliado da 

maneira de como deve ser entendido o ser humano, considerando todas as necessidades que o 

envolve nas mais diversas dimensões, como ser único e exclusivo, não centrando apenas na 

patologia.   

A enfermagem compreende o cuidado ao ser humano em suas dimensões, seja 

individualmente, na família ou na comunidade desenvolvendo uma atividade de forma 

integral e holística para a promoção, proteção, prevenção, reabilitação, e recuperação da 

saúde. (KITAHARA et al,1999)  

 O cuidado em enfermagem está além da assistência propriamente dita. Envolve o 

contato entre cuidador (enfermeiro) e o ser cuidado (ser humano). Processo repleto de 

sentidos e sentimentos, que caracteriza- se através do toque, do olhar, do ouvir, do olfato, da 

fala, e do respeito da individualidade de cada sujeito e buscar entende-lo com um ser 

biopsicossocial e espiritual.  

 

4.2  Estágio supervisionado 

 

A partir desta categoria foram analisadas questões que compreendem os subsídios 

necessários para profissionalização do enfermeiro. A importância do estágio supervisionado 

para desenvolvimento de competências e habilidades, as dificuldades vivenciadas e a 

autonomia desenvolvida durante a academia.  

Os relatos revelam que o estágio supervisionado direcionaram as atividades através 

das práticas que foram realizadas. A teoria fornece subsídios para o desenvolvimento das 

competências e habilidades no exercício da profissão. Porém, as habilidades tornaram-se mais 

aperfeiçoadas     no decorrer do tempo de trabalho com a experiência profissional. Sobre o 

subsídio do estágio para o desenvolvimento de competências e habilidades, os enfermeiros 

fizeram as seguintes afirmações: 
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Fornece uma direção, um direcionamento [...] como no estágio eu já tinha 

tido uma base, uma preliminar eu já sabia a onde eu tinha de buscar o que eu 

tinha que estudar... (ENF 01). 

Fornecem, sim e não, porque quando você esta no estagio você tem a 

oportunidade de aprender com as pessoas que te acompanham... (ENF 03).  

 

 O enfermeiro responsável do local de prática do supervisionado desempenha papel 

fundamental sob o processo de ensino aprendizagem, uma vez que o enfermeiro atua como 

facilitador e intermediador da integração do aluno ao serviço e equipe multiprofissional, 

permitindo que ele associe os conhecimentos teóricos com a prática vivenciada.( ITO,2005) 

 Visto que o enfermeiro tem papel relevante nesse processo de ensino aprendizagem, há 

questionamentos quanto às dificuldades em aliar à teoria a prática durante o estágio. Como é 

notado nas falas a seguir: 

[...] então o estágio supervisionado, principalmente, esse ultimo estágio, 

fornece para aluno essa orientação de tentar colocar o que é prática e o que é 

teoria, é a gente pode até aprender uma teoria bem aprendida, mas o grande 

problema tá em você conseguir conciliar teoria e prática (ENF 04). 

Sim, fornecem bastante [...] eu aprendi a sistematização de enfermagem na 

faculdade, aprendi a valorizar esse trabalhar da enfermagem dentro da 

graduação e aprendi outras práticas como passagem de sonda entre outras 

que talvez tem alguns acadêmicos só tem oportunidade na faculdade porque 

agente acaba trabalhando em campos específico, saúde coletiva, secretária de 

saúde... (ENF 06). 

 

Através das falas acima, percebe-se a concordância no que se refere à aquisição de 

competências e habilidades a partir dos subsídios fornecidos pelo estágio supervisionado. No 

entanto pela fala de ENF 04 há dificuldade de aliar a prática com a teoria, ou seja, a teoria se 

não conciliada à prática torna-se ineficaz, dificultando o desenvolvimento de uma atuação 

completa. 

Os estágios supervisionados que os acadêmicos realizam no curso de graduação de 

enfermagem, contribuem assim para a formação profissional e pessoal dos mesmos, levando-

os a desenvolver atitudes, comportamentos e habilidades, desta forma interagem com a equipe 

multiprofissional de saúde bem como com os familiares e os usuários realizando a interface 

entre conhecimento teórico e prático 
6
.  

Quanto ao estágio supervisionado e a aquisição de competências e habilidades ainda é 

uma questão muito polêmica em virtude da não padronização do ensino de graduação e do 

ingresso dos acadêmicos na prática não supervisionada, sendo somente norteadas estas ações 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de enfermagem. 

Referente às dificuldades na prática, o ENF 01 fez referência a questão da liderança:  
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[...] uma particularidade minha e que também não é bem desenvolvida 

durante a graduação é o ―espìrito‖ de liderança, eu acho que o professor... se 

ele percebe isso no aluno, precisa fazer com que o aluno se desenvolva nesta 

questão... (ENF 01). 

 

  A liderança é uma habilidade que pode ser construída por profissionais que almejem 

uma posição de destaque no mercado de trabalho. (SOUZA;BARROSO,2009) 

Dentre as habilidades a serem desenvolvidas pelo enfermeiro  existe ainda a  liderança, 

e esta é estimulada quase que inevitavelmente, uma vez que a profissão exige atitudes de líder 

para o desenvolvimento de atividades inerentes ao enfermeiro bem como a identificação de 

problemas, tomada de decisões, planejamento e implementação de cuidados, alocação de 

outros profissionais da equipe de enfermagem e motivação da equipe. 

(SOUZA;BARROSO,2009) 

Na maioria das vezes os recém-formados são atribuídos a cargos que exigem espírito 

de liderança tendo como finalidade a coordenação da equipe multiprofissional a qual o 

enfermeiro é inserido, diante disso muitos se sentem inseguros e pouco preparados para o 

enfrentamento de tal realidade. (MATOSINHO et al,2010) 

No que diz respeito ao desempenho da liderança várias dificuldades são apontadas 

pelos enfermeiros, às vezes relacionadas à própria equipe e por vezes as próprias atribuições 

desses profissionais merecendo destaque a insatisfação apresentada em relação à formação 

profissional especificamente ao preparo para a liderança, evidenciando a importância de ser 

oferecidas, oportunidades ao acadêmico a desenvolver atitudes críticas e reflexivas, a 

criatividade e a consciência de que devem atuar como agentes de mudança. (MATOSINHO et 

al,2010) 

A partir da fala de ENF 06 é possível perceber que a dificuldade do trabalho em equipe 

esta associada a pouca experiência em liderar já durante o exercício profissional, como 

demonstra em sua fala: 

As dificuldades se iniciam com a falta de experiência... de lidar com 

pessoas... e na prestação de serviço, de como é ser funcionário, trabalhar em 

equipe, ser lìder ―de cara‖... ter uma visão ampla do que você esta fazendo, e 

ainda atender as necessidades dos pacientes  (ENF 06). 

 

O ato de liderar exige do profissional a iniciativa, interesse em adquirir maiores 

conhecimentos técnicos e científicos, conseqüentemente um maior domínio e segurança frente 

às ações e decisões no seu cotidiano de trabalho. Haja vista que uma parcela não se preocupa 

em desenvolver posturas que envolvem mudanças de comportamento, desenvolvendo a 

autonomia. 
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O enfermeiro tem o dever de garantir e executar uma assistência de enfermagem que 

atenda as necessidades de seus clientes, além disso, é necessário que ele mantenha a postura 

de líder frente à equipe de enfermagem, tendo ainda como função administrar a unidade de 

saúde em que está inserido. (BUENO;QUEIROZ,2006) 

 Também foi destacado dificuldades em relação ao gerenciamento:  

 

[...] no gerenciamento... pessoas mais velhas de serviço talvez não tenham 

aquele olhar que a gente recém-formada tem ... (ENF 03). 

Trabalhar com a prática é diferente porque ninguém é igual... além de 

consultar, atender, ser coordenador da unidade, o profissional, além disso, 

ele faz a parte de gerenciamento dos recursos humano dentro do PSF... (ENF 

04). 

 

 O gerenciamento requer um olhar inovador por parte do profissional de enfermagem, 

seja ele recém-formado ou não. Para isso é necessário que o enfermeiro utilize o planejamento 

como um instrumento de organização das ações a serem realizadas e implementadas, pois 

deve dar conta do cuidado, da gerência, da educação e da pesquisa. 

 O enfermeiro em virtude da grande exigência por parte de toda organização que 

envolve o cuidado ao usuário e o gerenciamento da equipe, este profissional mantém a sua 

atuação ampliada dentro do campo da saúde, mas que muitas vezes se sente em conflito 

preocupado com a divisão entre a teoria e prática e ainda da assistência da gerência. 

(RIBEIRO et al,2006) 

 No que compreende a utilização de ferramentas, a Sistematização da Assistência em 

Enfermagem (SAE) é um instrumento de suma importância, uma vez que este propicia uma 

assistência de qualidade ao usuário e respalda legalmente o enfermeiro em suas ações, o ENF 

05 relatou a dificuldade na implantação da mesma: 

Meu primeiro emprego, como era na capital era complicado, porque o fluxo 

era muito grande, eu trabalhava em lugar onde os pacientes eram cirúrgicos e 

a rotatividade era muito grande... e foi na época que começou a implantar 

SAE... e tinha que implantar e era corrido... e o turno era de 6 h, então para 

você desenvolver as atividades que você aprende na faculdade, sobre 

planejamento é complicado... para uma enfermeira só, mais a gente tentava 

fazer não de todos os pacientes, só aqueles mais graves. por que tempo era 

pequeno (ENF 05). 

 

Positivamente a SAE promove uma maior autonomia ao enfermeiro uma vez que ela é 

um respaldo seguro quando formalmente registrada, garantindo a continuidade do trabalho da 

equipe multiprofissional, promovendo sua aproximação com enfermeiro e usuário. 

(BEZERRA et al,2010) 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1321 

  A Sistematização da Assistência de Enfermagem, enquanto processo de organização 

fornecer subsídios para desenvolvimento de metodologias interdisciplinares e humanizadoras 

do cuidado permitindo a substituição do olhar reducionista e fragmentado ao usuário. 

(BEZERRA et al,2010) 

As dificuldades encontradas pelos profissionais no exercer da profissão na maioria das 

vezes possuem relação com a gerência, a falta de experiência profissional e as dificuldades em 

desenvolver habilidades instrumentais como, por exemplo, a implantação da SAE, bem como 

serem líderes, geram insegurança no profissional recém-formado, porém estas são eliminadas 

ao decorrer do tempo de atuação profissional, com pensamento crítico em todo o processo do 

cuidar e com a equipe multiprofissional. 

É importante salientar que o enfermeiro enquanto líder de uma equipe necessita 

desenvolver atitudes referente à autonomia. A autonomia é uma característica que deve ser 

desenvolvida no período que compreende a formação acadêmica e para isto o docente têm um 

papel relevante quanto ao estímulo dessa subjetividade. Como é percebido na fala da ENF 01:  

[...] a importância esta em desenvolver a autonomia só que depende muito do 

aluno... e o professor que o supervisiona tem que ficar instigando... (ENF 

01). 

 

A autonomia se faz importante para que o acadêmico desempenhe o papel de liderança 

sendo um elemento primordial para a atuação profissional. Conforme as falas a seguir:  

A importância de você ser autônoma ou ter autonomia sobre si na 

enfermagem é você ter confiança no seu trabalho, em você mesmo, isso para 

mim que é importante (ENF 06). 

... Eu acho que tem que ter autonomia, tem que dar ao aluno autonomia, 

para ver se você tem liderança ou não... e se esta apto para trabalhar  e 

para assumir uma unidade... (ENF 02).  

 

A autonomia que pressupõe o profissional de enfermagem assegura uma posição de 

segurança e liderança frente à equipe multiprofissional, baseada em princípios fundamentais 

de conhecimento prático e teórico. Através dela o enfermeiro pode articular com outros 

profissionais criando uma interdisciplinaridade afim para prestar um cuidado diferenciado e 

completo. (MATTÉ,2010)
 

A autoconfiança gerada durante o estágio supervisionado é consequência das 

atividades realizadas com finalidades de desenvolver a autonomia. Visto que isso influência 

positivamente na realização do estágio, sendo que este é a parte que finaliza etapa da 

graduação em enfermagem. Diante das falas de ENF 04 e ENF 05 é possível se confirmar  

[...] O estágio supervisionado é essencial. É ele que vai dar o ―check mate‖ 

da graduação... (ENF 04) 
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O estágio supervisionado dá para o profissional uma maior segurança... 

(ENF 05). 

  

As influências das práticas nos estágios curriculares exercem grande importância na 

profissão do enfermeiro, porque é através dele que se possibilita ao acadêmico o contato com 

a realidade propriamente dita, subsidiando-o posteriormente no desenvolvimento da vida 

profissional que o mesmo exercerá. 

 

4.3  Exercício profissional 

Nesta categoria os enfermeiros remetem a alguns sentimentos em lidar com as novas 

situações que compreendem  encontradas no exercícioprofissional, visto que a ansiedade e a 

pouca experiência em lidar com novas situações geram insegurança e medo. Como se verifica 

pela fala de ENF 03: 

[...] depois que você forma você é sozinho... depende muito do aluno em 

procurar saber e aprender... quando saí, eu fiquei com muito medo; eu não 

sabia o que me esperava e para onde eu ia... eu acho que a humildade faz 

você ir bem longe, eu cheguei a pedir ajuda... (ENF 03). 

 

O enfermeiro recém-formado enfrenta dificuldades no início da vida profissional, pois 

a ansiedade gerada ao término da graduação juntamente com a falta de habilidade para 

executar tarefas e saber correlacionar teoria à prática geram insegurança no desempenho das 

atividades propostas aos enfermeiros. (NASCIMENTO et al, 2008) 

Houve uma divergência de opiniões quando questionados em se sentirem preparados 

ou não para exercerem a profissão após a graduação. Sendo que um dos entrevistados 

respondeu que se sentia preparado e seguro para este exercício. 

Quando a gente sai da graduação de imediato não se sente preparado, mas 

acreditem temos informação... às vezes a gente se sente desprotegido porque 

sai àquela figura do professor, e você não tem mais referência porque 

quando tem duvida você vai lá e pergunta para o professor, e quando esta 

atuando é você, então a duvida se tira no livro... (ENF 04). 

 

 A partir da fala de ENF 04 é possível notar que a presença do professor é algo 

importante na construção do profissional, uma vez que o mesmo esclarece, sana duvida e 

oferece suporte para ações enquanto acadêmicos, contudo após a formação o vinculo docente 

discente se desfaz, de modo que a ausência deste é percebida pelo recém-formado. 

 A insegurança é algo que aflige qualquer ser humano, principalmente quando este tem 

que desenvolver tarefas com as quais não estão habituados, porém é de conhecimento sendo 

atividades pertinentes à profissão, o que pode ser compreendido a partir das falas:   
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Não, agente se sente insegura, insegurança é uma coisa do ser humano... mas 

com o dia a dia você vai ―tirando de letra‖ porque aquilo que você aprende 

na faculdade acaba te dando um norte (ENF 05). 

 

O recém-formado passa por rápidas mudanças ao concluir a academia, que na maioria 

das vezes são geradoras de estresse, pois deparam com uma realidade divergente do 

aprendizado adquirido na graduação, as dificuldades vivenciadas pelos recém-formados 

podem ser entendidas como o choque da realidade; que ocorrem quando os mesmos não 

conseguem integrar o aprendizado acadêmico ao mundo profissional, pois não são 

fundamentadas nos mesmos paradigmas. (MATOSINHO et al,2010) 

      

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este estudo pode- se considerar que o estágio supervisionado é essencial à 

formação do profissional de enfermagem. Fornece atributos que qualificam e contribuem para 

o desenvolvimento das diversas atividades que competem ao enfermeiro. Percebe-se que o 

estágio supervisionado disponibiliza subsídio para atuação profissional, e por meio dele o 

graduando correlaciona às teorias às praticas, vivenciadas neste período. 

Verificou-se pelos dados obtidos a existência de dificuldades em associar a prática 

com a teoria (práxis), fazendo-se necessário atentar para este fato, uma vez que a dissociação 

compromete as ações que envolvem o cuidado de enfermagem. 

Com relação à autonomia foi possível observar que ela tem papel relevante no que diz 

respeito ao desenvolvimento da liderança, visto que esta não é dada e sim conquistada no 

decorrer da atuação profissional, e esta vinculada diretamente a independência profissional, 

pois possibilita a tomada de decisões e consequentemente se desvincula do contato direto com 

o professor. . 

O período que compreende a transição da academia para o exercício da profissão a 

presença do professor se desfaz. As atitudes que antes eram supervisionadas e amparadas pela 

instituição, passam a ser de responsabilidade única do profissional de enfermagem, podendo 

ser entendida como choque da realidade. 

É importante ressaltar que durante o estagio supervisionado a autonomia concedida ao 

acadêmico é de forma limitada, porque mesmo não tendo a presença fixa do docente o 

acadêmico está sob constante acompanhamento do enfermeiro da unidade em que presta 

estágio e caso o enfermeiro não esteja presente na unidade o estagiário não desempenha suas 

atividades. 
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Os dados obtidos no presente estudo poderão subsidiar a realização de novas pesquisas 

sobre o tema, visto que este é pouco discutido e nortear por vezes as instituições de ensino 

superior na melhoria do currículo do curso. Deste modo há necessidade de discuti-lo para que 

se encontrem caminhos a fim de minimizar as dificuldades encontradas durante o estágio 

supervisionado, bem como estimular as instituições de ensino superior a dar maior ênfase em 

questões que compreendem a associação da teoria à prática. 
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Resumo  

As teorias de enfermagem aprendidas durante a graduação e as dúvidas que as permeiam quanto à sua 

utilização na prática diária do enfermeiro e a importância do ensino e familiarização das mesmas, 

instigou a realização desta pesquisa e a publicação deste trabalho. Dentre as teorias de enfermagem 

estudadas elegemos a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural (TDUCC) de 

Madeleine Leininger, também conhecida como Modelo do Sol-Nascente ou Sunrise, tem como 

princípio que a cultura de cada povo influencia a forma de perceber e interpretar os estados de saúde e 

doença, bem como os conceitos de cuidar e receber cuidado, compreendendo a interpretação cultural 

de cada grupo ou sociedade, livre de preconceitos pessoais. O presente estudo visa à elaboração de 

uma análise da proposta de Leininger e da defesa da incorporação de sua tese na Educação em Saúde, 

por considerarmos esta ferramenta como o principal elo entre o cuidador e a comunidade/cliente e de 

importância absoluta para enfermagem por ser o profissional de saúde que passa a maior parte do 

tempo em contato com a população atendida, assim sendo a utilização desta teoria como norteadora da 

práxis no cuidado em saúde, indica a relevância dos profissionais de saúde estar inseridos na cultura 

dos membros a qual este atende, pois a cultura de cada povo influencia e/ou define a maneira de 

perceber e construir o cuidado de Enfermagem, sendo capaz de relacionar as experiências e vivências 

do indivíduo às práticas gerais de saúde, além de enfatizar que o cuidado é um elemento moldável e 

passível de adaptações de acordo com características identificadas em cada cultura, rumo à um 

cuidado holístico. A metodologia utilizada foi exploratório-descritiva realizando um levantamento 

bibliográfico da literatura vigente, compreendendo publicações que utilizaram a teoria acima descrita, 

na produção científica brasileira de enfermagem. Conclui-se que a teoria demonstrou a grande 

abrangência e aplicabilidade em relação aos sujeitos e contextos. O Brasil, devido à sua vasta 

variedade cultural mostra-se terreno fértil para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à 

TDUCC, na busca de uma visão crítica das questões referentes às práticas de saúde de acordo com 

cada contexto. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Teorias de Enfermagem aprendidas durante a graduação e as dúvidas que as permeiam, 

motivou a curiosidade científica durante a graduação e instigou a pesquisa e publicação deste 

trabalho. A partir deste tema, delimitamos o estudo na Teoria da Diversidade e Universalidade 

do Cuidado Cultural de Madeleine Leininger, por se tratar de uma teoria que trás a abordagem 

ao paciente sob uma perspectiva que considera o contexto cultural, as crenças e os valores de 

cada grupo/pessoa individualmente, não se restringindo apenas aos conceitos de prevenção, 

diagnóstico tratamento e reabilitação. 

Madeleine Leininger, após vivenciar o que chamou de ―choque cultural‖ ao trabalhar com 

crianças em um lar de orientação infantil, iniciou suas pesquisas e registrou a Teoria da 

Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural (TDUCC), atentando para o contraste que 

havia entre o comportamento de uma e outra família e suas crianças. Por meio desta 

observação, concluiu que a raiz de tal distinção comportamental poderia ser cultural, além de 

identificar que ter maiores conhecimentos sobre a cultura destas famílias poderia auxiliar no 

cuidado de Enfermagem como ferramenta que faltava para a assistência coerente com a 

realidade (LEININGER, 1995).  

E assim, a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural tem como premissa 

que a cultura de cada povo influencia e/ou define a maneira de perceber e construir o cuidado 

de Enfermagem, sendo capaz de relacionar as experiências e vivências do indivíduo às 

práticas gerais de saúde, além de enfatizar que o cuidado é um elemento moldável e passível 

de adaptações de acordo com características identificadas em cada cultura (GEORGE, 2000). 

Todavia, na prática do dia a dia, observa-se que quando é abordado o tema sobre Teorias de 

Enfermagem, surge grande expectativa tanto em acadêmicos de Enfermagem quanto em 

profissionais enfermeiros, pois ―embora disponível como conteúdo essencial nos ambientes 

acadêmicos, esse conhecimento abstrato permanece longe do cotidiano das práticas nos 

serviços de saúde‖ (ENDERS, 2011).  

Isto é, no campo da Enfermagem, as teorias são pouco conhecidas e poucas vezes aplicadas, o 

conhecimento científico acerca delas é escasso e quase sempre reduzido ao ambiente 

acadêmico. Em sua maioria, interpretam como algo distante da rotina diária ou sem função 

prática, outros ainda desconhecem o valor e a relevância de tais estudos. 

Deste modo, por meio de um estudo sistematizado, busca-se fomentar discussões que 

apontem para a importância da compreensão mais profícua das Teorias de Enfermagem, 
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sobretudo da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, reforçando que é 

um dos principais guias do cuidado sistematizado e deve ser efetivamente melhor explorado, 

como proposta de cuidado humanizado no contexto social atual: rico em variedades de 

costumes, tradições e crenças, similar a situação político-estrutural quanto à diversidade, em 

que foi desenvolvida a TDUCC. 

O presente trabalho justifica-se ainda por procurar divulgar dados sobre os avanços da 

Enfermagem relativos ao uso da TDUCC na produção científica brasileira, descrevendo a 

importância para o cuidado culturalmente coerente com as necessidades do individuo, família 

e comunidade. Sendo, porém, indispensável à reflexão sobre o uso cientifico destes 

conhecimentos em Enfermagem e o rumo das pesquisas científicas sobre cuidado cultural no 

Brasil para humanização da assistência. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é elaborar um panorama do perfil destes trabalhos, 

respondendo às questões: em quais contextos a teoria está sendo abordada e quais resultados 

práticos têm sido alcançados nos estudos científicos nacionais que abordam a Teoria da 

Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, uma vez que a teoria foi desenvolvida em 

contexto norte-americano. 

Espera-se, com esta pesquisa, ampliar o conhecimento acadêmico e profissional em relação à 

aplicabilidade da teoria estudada ao traçar o perfil de publicações nos últimos dez anos ao 

relacionar a teoria à sua diversidade em diferentes contextos e populações. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desde o surgimento do primeiro homem, segundo antropólogos, há milhões de anos atrás, a 

humanidade se espalhou pelo mundo adaptando-se a diferentes condições e modificando o 

ambiente à sua volta. Milhares de sociedades que foram se constituindo diferiram-se através 

da linguagem, da dança, do vestuário, de hábitos, alimentação, formando as tradições e a 

organização da comunidade, desenvolvendo sua cultura própria (COTRIM, 2005; UNESCO, 

2002). 

A cultura, ganha maior atenção dos profissionais de Enfermagem, antropólogos e 

estudiosos de ciências sociais, por considerá-la como fator primário no processo saúde/doença 

(BOEHS, 2002). A primeira definição científica do significado de cultura foi criada por E. 

Taylor em 1871 e é definida como: ―Cultura e civilização, tomadas em seu sentido mais vasto, 

são um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os 
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costumes e as outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da 

sociedade‖ (TAYLOR apud LARAIA, 2003; p.25). 

Para Leininger (1995), a cultura é o modo de vida praticado, aprendido, compartilhado e 

transmitido, gerando pensamentos, decisões e ações padronizadas em determinados grupos 

sociais.  

 Diante do exposto, é possível observar a necessidade presente de considerar nas ações 

de saúde o conhecimento cultural que possuem aqueles a quem prestamos cuidado. O mundo 

atual globalizado, o contato diário com estrangeiros, pessoas de outras origens, culturas e 

lugares, não são diferentes do contexto em que vivia Madeleine Leininger ao iniciar a 

formulação da TDUCC, quando imigrantes e refugiados, abrigaram-se nos Estados Unidos 

após a Segunda Guerra Mundial, além de naquela época, ser este um dos países pioneiros das 

grandes mudanças socioeconômicas (LEININGER; MCFARLAND, 2002). 

 Neste contexto, em meados da década de 1950, Leininger atuava em uma clínica 

psiquiátrica, em Cincinnati (EUA), com crianças perturbadas e seus pais, onde percebeu que 

as diferenças no modo de agir das crianças tinha uma base cultural, e assim, cada criança 

preferia um tipo de cuidado diferente de acordo com sua origem. Por isso, percebeu que o 

modo de prestar cuidado aos clientes e as variações deste cuidado eram limitados na ausência 

de conhecimento sobre a cultura, como o elo de que a Enfermagem carecia.  

 Este fato gerou sua busca pela Antropologia, sendo a primeira enfermeira no mundo a 

obter o título de doutora em Antropologia, o que favoreceu o desenvolvimento de um novo 

subcampo da Enfermagem, a Enfermagem Transcultural (GEORGE, 2000). 

 A Antropologia, conforme afirma Peirano (1995, 2003), não aborda apenas o 

conhecimento contextualizado de cada universo cultural, mas em seus horizontes, pressupõe 

ainda que o que se encontra em uma cultura também estará em outra, mesmo que de forma 

distinta. Os pressupostos da TDUCC apoiam a premissa de que a forma de conhecer, perceber 

e manifestar o cuidado é diferente entre as culturas do mundo, porém, existem elementos 

comuns a todas. Considerando este fato as semelhanças são citadas como universalidade e as 

diferenças como diversidade (GEORGE, 2000).  

 A Teoria de Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural tem como pressuposto 

que a cultura de cada povo, influencia e/ou define a maneira de perceber e construir o cuidado 

de Enfermagem, sendo capaz de relacionar as experiências e vivências do indivíduo às 

práticas gerais de saúde (GEORGE, 2000).  Desse modo, ao utilizar a TDUCC o enfermeiro 

primeiramente identifica o significado das práticas de cuidado utilizadas por cada cultura e 

considera os fatores que a influenciam, sobretudo, religião, política, economia, visão de 

mundo e o espaço dentre outros fatores. Após este reconhecimento, como objetivo essencial 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1330 

da teoria, sugere-se que os elementos identificados sejam utilizados para proporcionar um 

cuidado significativo, humano e satisfatório à clientela, identificando a universalidade e a 

diversidade no cuidar presente nas diversas culturas (LEININGER, 1995). 

 Leininger (1991, p.5) definiu cuidado cultural como uma ―avaliação consciente e um 

esforço deliberado para usar valores culturais, crenças, valores pessoais, modo de vida, 

família ou grupo comunitário, para fornecer auxílio significativo para estas necessidades de 

cuidado nos serviços de saúde‖. Logo, conhecer e considerar o mundo e os pontos de vista do 

paciente torna-se importante quando associado com o conhecimento profissional, para adotar 

atitudes e decisões profissionais coerentes para cada paciente. 

  Cada contexto cultural tem seu próprio sentido interno, sua razão de ser, sua lógica, 

por isso cabe aos enfermeiros conhecer esse contexto para que suas práticas possuam 

significado e possam se relacionar com o cuidado necessário. Assim como cada indivíduo 

e/ou grupo tem uma forma própria de perceber e compreender o mundo, a interpretação e a 

prática dos conceitos de cura e cuidado podem também ser distintos. O processo de ficar 

doente é envolvido por experiências subjetivas e que cada cultura tem uma forma de perceber 

esse estado de saúde ou doença (HELMAN, 2003). 

 Ao procurar o serviço de saúde, o encontro do paciente com a equipe de Enfermagem 

vai muito além do encontro físico, acontece principalmente a confluência de diferentes visões 

de mundo, que é o estar doente – baseado no estoque de conhecimentos acumulados - 

expressado pelo paciente e da doença como acometimento biológico, compreendida pelo 

enfermeiro – que também possui seu acervo de conhecimentos pessoais e profissionais 

intrínsecos no cuidado prestado. Esta convergência de vivências de mundo não se limita 

apenas às consultas, ocorre também durante a realização de exames, nas atividades em grupo, 

na administração de um medicamento, no tratamento das feridas e nas orientações repassadas. 

Assim, a cultura de cada grupo social estará igualmente presente em ambos os lados durante 

toda a assistência de Enfermagem (OLIVEIRA, 2002). 

 Cada sujeito possui conceitos e valores que o acompanham desde seu nascimento e 

influenciam suas ações ao longo da vida. Cada pessoa, portanto, é autor de uma história de 

vida, na qual desenvolve e transfere os conhecimentos que acumulou, como se cada um 

tivesse a cultura dentro de si, mas sem que se perceba isso (LARAIA, 2003). Deste modo, 

relembramos que também os profissionais de Enfermagem possuem seus conhecimentos 

próprios, suas crenças e culturas distintas, e igualmente, encontram-se em seu cotidiano, com 

pacientes marcados pelas mais distintas tradições culturais. 

De acordo com Leininger (1991, p. 37), o enfermeiro desenvolverá ações congruentes 

se entender que sua cultura pessoal e profissional poderá ser diferente da dos indivíduos, 
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famílias e grupos com quem está atuando e deverá, portanto, analisar o contexto cultural em 

que se encontra o indivíduo, adaptando o atendimento ao que for necessário. Desta forma, 

estará cuidando a partir de uma realidade específica e, consequentemente, desenvolvendo um 

trabalho de melhor qualidade. 

 

METODOLOGIA  

 

Para a operacionalização deste trabalho foi seguido alguns passos: 

1. Formulação do problema/questão da pesquisa. O tema deste trabalho emergiu do cotidiano 

acadêmico associado a vivencias das autoras no meio profissional de Enfermagem, por meio 

de observação e reflexão sobre a prática presente no dia-a-dia destes profissionais, percebeu-

se uma lacuna existente entre os conhecimentos sobre as Teorias de Enfermagem e a noção 

prática da relevância de tais teorias. Durante o último estágio da graduação, diversas 

oportunidades de aplicação da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural 

foram observadas e instigaram o estudo aprofundado sobre as publicações existentes no Brasil 

e os resultados da aplicação desta teoria. 

 

2. Estabelecimentos dos critérios de inclusão/exclusão, escolha da base de dados e a triagem 

inicial dos estudos elegíveis. A partir destas definições foram selecionados artigos que 

obedeceram aos seguintes critérios: publicações originais, de textos completos e livre acesso, 

na língua portuguesa, datados entre 2002 e 2012, que envolvesse em sua formulação o modelo 

conceitual e/ou a TDUCC de Madeleine Leininger.  Foram excluídos os textos 

repetidos; os que não abordavam a TDUCC em Enfermagem e trabalhos de tradução de 

artigo.Os trabalhos foram reunidos através de pesquisa eletrônica (on line), por meio do 

levantamento dos trabalhos que constam na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que engloba 

os bancos de dados do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências da Saúde (IBECS), Medlars 

Online - Literatura Internacional em Saúde (MEDLINE), Biblioteca Cochrane e Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), entre Março e Abril do corrente ano.Os descritores 

utilizados para a busca foram: Enfermagem Transcultural, Estudos Transculturais, em 

conformidade com a padronização estabelecida pelos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS). 

 

3. Extração das informações, organização e elaboração do banco de dados. 
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Após elencados os artigos que compuseram o estudo, iniciou-se a leitura detalhada dos 

manuscritos com registro dos dados relevantes em uma planilha no programa Microsoft 

Office Excel®. As variáveis em estudo foram: título, autores, ano de publicação, descritores, 

local de realização do estudo, periódico, justificativa, objetivo, questão da pesquisa, 

hipóteses/pressupostos, metodologia, observações pessoais, amostra, análise dos dados e 

resultados. Desta forma, reunimos as informações que apontassem para uma possível 

resposta para as questões norteadoras do estudo. 

 

4. Avaliação dos estudos e análise crítica. Após o agrupamento das informações pertinentes, 

conforme seu conteúdo, agrupando-se por similaridades, tendo a própria teoria como bases 

foram analisadas as divergências e convergências das informações, traçando o perfil de 

publicações nacionais sobre o tema de acordo com as questões norteadoras. 

 

5.   Discussão dos dados identificados, recomendações e futuras pesquisas. A partir do 

delineamento dos principais indicadores encontrados, com base em estudos pessoais, 

acadêmicos e vivencias profissionais das autoras, a avaliação crítica e proposições finais 

foram sugeridas. 

 

6.  Resumo das evidências. Concluímos o trabalho apresentando o resumo dos dados 

coletados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após seguir criteriosamente as etapas de uma revisão bibliográfica, foi identificado na 

busca inicial 5.395 referências, destes, apenas 224 eram de acesso gratuito e textos completos. 

Outro critério de inclusão foi os artigos em língua portuguesa-BR, de modo que 

permaneceram 88 estudos. Definido o período de publicação, 81 artigos foram submetidos à 

leitura dos títulos e resumos para verificar adequação ao tema proposto, o que resultou em 32 

estudos para análise de conteúdo. 

Para melhor compreensão deste processo, foi elaborado um fluxograma, demonstrado 

abaixo: 
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O quadro abaixo apresenta os artigos incluídos na amostra deste estudo classificando de 

acordo com título, autor(es), ano e local de realização do estudo. 

 

Nº Título Autor Ano Local 

a1 Análise dos conceitos de negociação Boehs AE 2002 SC 

a2 Modelo do sol nascente e razão sensível na Enfermagem 
Erdtmann; 

Erdmann. 
2003 

SC 

a3 
Nas trilhas da etnografia: reflexões em relação ao saber 

em Enfermagem 

Elsen; 

Monticelli. 
2003 

SC 

a4 
As implicações de um novo evento gravídico na família 

de uma mulher multigesta 

Ximenes; 

Varela. 
2004 CE 

a5 
Desnutrição infantil no contexto familiar de mães 

adolescentes: visão cultural do cuidado 
Frota; Barroso. 2004 CE 

a6 
Julgar e compreender: contradições da abordagem da 

equipe multiprofissional à família da criança envenenada 
Vieira; Barroso. 2004 CE 

a7 
A teoria transcultural e sua aplicação em algumas 

pesquisas de Enfermagem: uma reflexão 

Moura, MAV et 

al. 
2005 RJ 

a8 
Fatores interferentes no comportamento das parturientes: 

enfoque na etnoEnfermagem 

Bezerra; 

Cardoso. 
2005 

CE 

a9 
Madeleine Leininger e a teoria da diversidade e 

universalidade do cuidado cultural û um resgate histórico 
Oriá, MOB et al. 2005 

CE 

a10 
Quando o tempo narrativo ultrapassa o tempo da clínica: 

um modo de cuidar em Enfermagem no período pós-natal 

Monticelli; 

Elsen. 
2005 SC  

a11 
A preservação perineal como prática de enfermeiras 

obstétricas 

Progianti, JM                                             

et al. 
2006 RJ 

a12 
Fatores culturais que interferem nas experiências das 

mulheres durante o trabalho de parto e parto 

Bezerra; 

Cardoso. 
2006 CE 

a13 

O cuidar e os cuidados de Enfermagem ao cliente com 

fístula faringocutânea. O resgate da esperança no 

enfrentamento das necessidades. 

Lima, EMS. 2006 RJ 

a14 
Relações afetivas entre idosos institucionalizados e 

família: encontros e desencontros 
Espitia; Martins. 2006 SC 

a15 
Sexualidade na adolescência: análise da influência de 

fatores culturais presentes no contexto familiar 
Sousa LB, et al. 2006 CE 

a16 
Assistência de Enfermagem ao portador de hanseníase: 

abordagem transcultural 

Silva Júnior, 

FJG; et al. 
2008 PI 
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a17 

Perfil de dissertações que utilizam a teoria de Leininger 

vinculadas a um programa de mestrado em Enfermagem 

do sul do país 

Monticelli, M; et 

al. 
2008 SC 

a18 Ser mulher portadora do HPV: uma abordagem cultural Sousa, LB et al. 2008 CE 

a19 
Vivência do acolhimento da mulher encaminhada da casa 

de parto David Capistrano filho à unidade de referência 

Brandão, 

SMOC. 
2008 RJ 

a20 
A maternagem de mulheres com filho pré-termo: bases 

para assistência de Enfermagem neonatal 
Santos, MM 2009 RJ 

a21 
Benefícios da permanência de participação da mãe no 

cuidado ao filho hospitalizado 
Molina; Marcon. 2009 PR 

a22 
Cuidado de Enfermagem na promoção do diálogo mãe e 

filha adolescente: estudo descritivo 

Gubert, FA; et 

al. 
2009 CE 

a23 
EtnoEnfermagem como metodologia de pesquisa para a 

congruência do cuidado 

Silveira, RS; et 

al. 
2009 RS 

a24 
O cuidado materno no manejo da asma infantil: 

contribuição da Enfermagem transcultural 

Silva; Silva; 

Santos. 
2009 RJ 

a25 
O sofrimento moral dos profissionais de Enfermagem no 

exercício da profissão 

Dalmolin; 

Lunardi; Filho. 
2009 RS 

a26 

Sofrimento psíquico interferindo no desejo materno de 

cuidar do filho internado na unidade de terapia intensiva 

pediátrica 

Molina; Marcon. 2009 PR 

a27 

Uma tecnologia de processo aplicada ao acompanhante 

do idoso hospitalizado para sua inclusão participativa nos 

cuidados diários 

Teixeira; 

Ferreira. 
2009 RJ 

a28 
Aplicações da teoria transcultural na prática da 

Enfermagem a partir de dissertações de mestrado 

Monticelli, M; et 

al. 
2010 SC 

a29 
As práticas educativas em Enfermagem fundamentadas na 

teoria de Leininger 
Michel, T; et al. 2010 PR 

a30 
Conceitos da teoria do cuidado cultural em dissertações 

de mestrado 

Boehs; 

Monticelli. 
2010 SC 

a31 
Referenciais de Enfermagem e produção do 

conhecimento científico 
Rosa LM, et al. 2010 SC 

a32 

A produção científica da Enfermagem e a utilização da 

teoria de Madeleine Leininger: revisão integrativa 1985 - 

2011 

Seima MD, et al. 2011 PR 

 

A análise quanto à temática abordada nas pesquisas revela ampla variedade dos quais 

se destacam: comportamento materno e os cuidados no parto e pós-natal, a criança 

hospitalizada, estudos de grupos étnicos, cuidados ao paciente com hanseníase; asma; idosos; 

relações familiares; sexualidade; Teorias de Enfermagem e cuidados em unidades de terapia 

intensiva. Quanto aos sujeitos das pesquisas, observou-se que em sua maioria 35,3% (n=12) 

tratavam do binômio mãe/filho e 9% (n=3) abordaram o cuidado aos Idosos como foco 

principal. 

Na distribuição dos artigos de acordo com os locais onde se originou as pesquisas 

observa-se que atualmente o Ceará e Santa Catarina encontram-se ambos com nove (28%) 

publicações no período em estudo, seguidos por Rio de Janeiro com sete (21%), Paraná com 

quatro (12%), Rio Grande do Sul dois (6%) e Teresina com um artigo (3%). Estes resultados 

explicam-se, em partes, pela presença de grupos de pesquisa que exploram e desenvolvem 
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trabalhos referentes a esta temática em ambos os locais que configuram os primeiros lugares 

nas estatísticas apresentadas no presente estudo. Além do fato de ter visitado o estado de 

Santa Catarina no 1º Simpósio Brasileiro de Teorias de Enfermagem em 1985, colaborando 

com a maior aplicação e entendimento da sua teoria junto aos docentes e acadêmicos naquele 

local. 

Foi possível observar ainda quanto à titulação dos autores principais dos artigos que 

treze (40%) são de doutores, oito (25%) são produzidos por mestres ou mestrandos, três (9%) 

estudos foram realizados por graduandos e sete (21%) trabalhos são de professores vinculados 

às universidades e no artigo não menciona sua titulação, apenas da instituição de ensino. 

Esses dados apontam que as pesquisas em Enfermagem são originadas por 

profissionais inseridos nas instituições universitárias. Um trabalho realizado em determinado 

hospital universitário do Rio de Janeiro (DAHER, 2002) demonstrou que os enfermeiros 

realizam poucas pesquisas e os estudos produzidos pela Enfermagem estão centralizados nos 

estabelecimentos formadores, ficando sob responsabilidade dos professores enfermeiros essa 

tarefa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para facilitar a discussão e análise dos dados encontrados, reuniram-se os resultados 

do presente estudo em duas categorias temáticas, a saber: Categoria I - A Teoria da 

Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural nos Estudos da Enfermagem no Brasil e 

Categoria II - Aliando Teoria e Prática para o Cuidado de Enfermagem. Essas categorias 

serão discutidas individualmente mais a seguir. 

 

Categoria I - A Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural nos 

Estudos da Enfermagem no Brasil 

 A análise sobre a produção dos conhecimentos sobre a TDUCC em Enfermagem 

demonstra que esta teoria vem sendo amplamente empregada no Brasil por possibilitar a 

compreensão de que os fenômenos de saúde e doença vivenciados pelos indivíduos e/ou 

grupos sociais possuem relação direta com os hábitos cotidianos, os costumes, as crenças e 

demais aspectos que traduzem suas culturas. 

Os estudos que abordaram o cuidado à criança doente (a5, a6, a20, a21, a24) relatam a 

situação como traumática para a família e a para a criança, constituindo-se de um problema 

multifacetado e por essa complexidade exige também intervenções adaptadas e 

multiprofissionais, onde o uso da TDUCC proporcionou êxito na assistência prestada.  Em 

todos os estudos deste grupo a Enfermagem e a teoria tiveram o papel de promoção do 
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desenvolvimento do cuidado satisfatório, além de atuar junto à família ensinando uma nova 

forma de cuidar, em alguns aspectos, diferente do modo culturalmente aprendido. 

 A aplicação significativa da TDUCC nas pesquisas entre mães e filhos, deve-se a 

inúmeros fatores. Um deles é a função simbólica, presente em diversas culturas, ocupada pela 

mulher como responsável pela sobrevivência e propagação dos primeiros conhecimentos que 

o filho adquire. Além disso, há a responsabilidade pelos cuidados integrais à criança, que tem 

também o objetivo de desenvolver e fortalecer os primeiros laços afetivos da criança.  

 A prática do cuidado materno geralmente é pautada em conhecimentos repassados de 

geração em geração, e incluem o uso de diversas crenças, rituais religiosos, além dos mais 

variados tipos de plantas medicinais, frutos e legumes. Conhecer a clientela e propiciar o 

tratamento adequado com a realidade cultural da família e da criança foi os objetivos dos 

estudos analisados neste grupo. 

 A utilização da teoria obteve também resultados relevantes quando aplicada ao 

cuidado prestado aos idosos. A hipótese levantada é que os saberes e práticas por eles 

adotadas decorrem da bagagem cultural e da herança dos costumes familiares ou 

comunitários, que sobrevive por anos, atravessa décadas nos mais diversos contextos 

socioeconômicos, políticos e religiosos, e até hoje interferem em todos os hábitos de vida e 

também na forma de interpretar e dar significados às orientações recebidas.  

 Tendo essa informação em mente, o enfermeiro deve procurar criar um vinculo sólido 

com a população idosa, buscando evitar prescrição de comportamentos, abordando de modo a 

sensibilizar para hábitos mais adequados sem discrimina-los ou restringir sua liberdade de 

escolha. Refletir, idealizar e realizar o cuidado de modo a preservar a autonomia do idoso 

cooperam com a qualidade de vida na senilidade (FLORES et al., 2010). 

 Optar por alternativas que beneficiem o cuidado cultural e uma abordagem humana 

aos clientes gerontológicos sugere que os cuidados aplicados ao idoso, precisam ser 

contextualizados e condizentes com as suas experiências. Para isso, o enfermeiro deve 

considerar os vários contextos em que estes idosos estão inseridos, assim como a carga de 

vivencias e conhecimentos por eles acumulados. Reconhecendo a velhice pelos ganhos, como 

uma fase boa da vida, cheia de sabedoria e utilizada como referencia de vida pessoal com 

importante papel de integração afetiva na família (SCHNEIDER; IRIGARY, 2008). 

  

Categoria II - Aliando Teoria e Prática para o Cuidado de Enfermagem 

 Foi apurado, nos mais variados contextos a existência de diferenças e similaridade 

importantes nas formas de cuidar. Os artigos relatam que o acesso a essas informações 

proporcionaram um cuidado de Enfermagem cultural congruente as pessoas atendidas, sejam 
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idosos, crianças, mulheres, adolescentes, famílias, grupos ou comunidade. Por meio da leitura 

dos estudos, constatou-se que a produção de conhecimento amplia a dimensão do cuidado em 

Enfermagem, desde o atendimento na residência à instituição hospitalar. 

 A partir da leitura dos artigos, foi identificado que as questões norteadoras e temas das 

pesquisas surgiram em sua maioria de problemas e questionamentos que nascem da pratica 

profissional no ensino ou na assistência. Deste modo, percebe-se na problematização a busca 

pessoal por respostas para dificuldades do cotidiano que carecem mais pesquisas para 

solucioná-los.  

 Assim, nos diferentes contextos de atuação do enfermeiro, seja na assistência, na 

docência, em funções administrativas, na rede de atenção básica ou complexa, ocorrem 

diversas situações que permitem e por vezes exigem a problematização, com o objetivo de 

cuidar do ser humano, respeitando-o também como ser humano (LUNARDI et al., 2009). 

Problematizar é deixar de imitar um modo de pensar pré-formatado; é questionar situações 

consideradas inquestionáveis e enxergar oportunidade de inovar no cuidado dentro do quadro 

de normalidade enraizado nas instituições de saúde. O enfermeiro necessita se perguntar 

constantemente: quais conhecimentos eu tenho produzido no contexto onde estou inserido? O 

modo de cuidar que vejo ser realizado e ser recebido pela população é o modo como eu 

gostaria/deveria cuidar e ser cuidada? 

 Outro ponto relevante observado nos estudos analisados é a importância da educação 

em saúde cujo principal facilitador é o profissional enfermeiro também por ser a pessoa que 

passa o maior tempo em contato com o cliente e a família. Diversos tabus, mitos e crenças 

estão presentes no dia-dia das pessoas e merecem atenção quando dificultam o cuidado 

eficiente. Em todas as faixas etárias e classes sociais que foram abrangidas nos artigos há 

relatos de falta de informação por parte dos pacientes como o fator principal de um cuidado 

ineficaz.  

 Alguns autores defendem a educação em saúde como um potencializador do cuidado 

de Enfermagem, capaz de provocar mudanças nos comportamentos e hábitos de vida. O 

cuidado desenvolvido pela Enfermagem possibilita o desenvolvimento de práticas educativas 

por estes profissionais (ORIÁ, 2006). Sem informação, educação em saúde, não há 

possibilidades de mudança, exigir transformação de comportamentos sem a devida educação e 

explicação lógica, racional, em linguagem acessível para aqueles a quem prestamos 

assistência é também ignorância. Para auxiliar as pessoas e grupos a cuidarem de si próprios é 

preciso apresentar novos princípios em relação ao autocuidado, a responsabilidade social de 

mostrar estes novos conceitos é do enfermeiro. 
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 Por meio das obras de Paulo Freire é possível reconhecer uma educação 

transformadora, transcultural, humana e ética, que vem de encontro à discussão em pauta. Os 

pressupostos de Freire são norteadores da educação em saúde os quais propõem uma 

educação solidária, humana, dialogada, sem arrogância do educador-enfermeiro, uma 

educação fundamentada na práxis, sem fragmento, reconhecendo o cliente como um ser 

inteiro, com seus modos de vida e comportamentos que devem ser respeitados (FREIRE, 

2008). 

 É necessário orientações baseada em uma visão além da rotina, despida dos pré-

julgamentos, permitir ouvir para compreender, possibilitar condutas criativas, centradas no 

indivíduo assistido, respeitando as diferenças, fruto das diversidades (FREIRE, 1996). A 

realização de oficinas e grupos de educação em saúde possibilita essa troca necessária dos 

saberes profissionais e populares, e juntos decidirem quais as melhores condutas para serem 

adotadas que tragam melhor resultado de acordo com as expectativas do enfermeiro e do 

cliente (BELTRAME, 2000). 

 Em contrapartida, o que se observa é o cuidado fragmentado, a burocratização da 

assistência, o despreparo dos profissionais frente aos diversos contextos em que se encontram, 

a verticalização do sistema, o modelo de atenção baseado na queixa-conduta e a qualificação 

dos trabalhadores de saúde distantes da realidade preconizada pelas politicas publicas do SUS. 

São apenas alguns dos aspectos da desumanização da saúde em relação ao usuário (BRASIL, 

2004). 

 É esperado que as universidades se comprometam com a formação dos profissionais, 

agregando maior qualificação acadêmica e compromisso social, com vistas a superação da 

fragmentação atual do conhecimento. As instituições universitárias devem procurar por meio 

de suas grades curriculares a observação às necessidades contemporâneas de saúde da 

comunidade, com o processo de formação reflexiva e crítica, aproximando a formação 

acadêmica dos enfermeiros das necessidades reais dos clientes (MORETTI, 2008). 

 O cuidado cultural tornou-se alvo de estudos sobre a prática da Enfermagem, 

comprovado por meio da escolha da teoria em diversas pesquisas desenvolvidas. O Brasil, 

devido à sua vasta variedade cultural mostra-se terreno fértil para o desenvolvimento de 

pesquisas mais aprofundadas referente à TDUCC, na busca de uma visão crítica das questões 

referentes às praticas de saúde de acordo com cada contexto. 

 Atualmente, o cuidado ainda é centralizado nos modelos biomédicos e biológicos de 

saúde e doença, relegando a segundo plano as necessidades biopsicossociais dos indivíduos. 

Deste modo, alcançar a promoção da saúde e bem-estar dos clientes por meio de um cuidado 
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holístico e humano e priorizar a qualidade do cuidado e não a demanda do serviço é um 

desafio constante para os profissionais enfermeiros. 

 Assim, entende-se que há a necessidade de ampliar esse diálogo em relação ao 

referencial teórico abordado, de maneira que saia do meio acadêmico e permeie a prática 

profissional de Enfermagem, viabilizando a reflexão, de forma que esse ―pensar‖ reflita 

diretamente na forma de cuidar. 

 Sugere-se que o enfermeiro relembre que também é um produto de um contexto 

sociocultural e tem sua historia politica, econômica e familiar, valores pessoais que interferem 

no cuidado prestado. Para proporcionar um cuidado com qualidade é indispensável perceber 

cada pessoa como um ser singular, pertencente a um todo social, cultural e familiar que 

possuem distintas formas de viver e adoecer. 

  Tendo este estudo utilizado como material apenas pesquisas de acesso online, destaco 

entre as limitações identificadas o fato de que muitos trabalhos não são publicados ou 

disponibilizados neste meio, bem como, de resumos com dados insuficientes e textos 

completos não disponíveis. Sugere-se que as pesquisas realizadas sejam publicadas a fim de 

integrar e compartilhar os conhecimentos para a ampliação da base científica, diminuindo 

assim o número de pesquisas isoladas, que pouco contribui para a profissão como um todo.  

 Se considerarmos o número de profissionais e de graduandos formados anualmente 

comparados com as publicações de Enfermagem, concluiremos que estamos aquém da 

produção ideal. Acredita-se que a aplicação efetiva dos referenciais teóricos nas pesquisas e 

na prática poderão revelar seu potencial assistencial e seus pontos fracos, além de fomentar 

discussões e sugestões.  

 Essas questões são importantes para que a pesquisa na Enfermagem brasileira cumpra 

a sua finalidade de fornecer a base de conhecimentos, os quais poderão promover a 

efetividade dos cuidados. 
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RESUMO 

Este trabalho visa analisar a importância da utilização de peças anatômicas no ensino de biologia, 

como recurso didático que possivelmente torna a aprendizagem significativa por parte dos estudantes. 

O interesse pela temática emerge da vivência enquanto acadêmica, do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, Câmpus Colorado do 

Oeste, e tem como objetivo demonstrar a Importância desta técnica no processo de aprendizagem dos 

conteúdos explorados durante as aulas de anatomia dos animais por estudantes do ensino fundamental 

e médio. A metodologia utilizada foi do tipo qualitativo possibilitando compreender os fenômenos 

estudados a partir das perspectivas das pessoas envolvidas, valorizando assim os processos que levam 

ao resultado. As análises indicam que há aprendizagem significativa através da utilização de peças 

ósseas, bem como o uso das mesmas facilita a inclusão, por estimular diversos sentidos durante o 

processo de construção do conhecimento. Facilitando a interdisciplinaridade, de maneira lúdica e 

prazerosa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente competitividade pela atenção para com o estudante é marcante, a 

diversidade de interesses é imensa, gerando momentos de dispersão durante o processo de 

ensino- aprendizagem. Acreditamos  que para conseguir que o discente tenha uma 

aprendizagem significativa na escola, é necessário inovar, criar e utilizar metodologias que 

contemplem o interesse de todos os envolvidos, na buscar incessante por um ensino de 

qualidade.  

 A aprendizagem torna-se significativa, de acordo com Coelho e Miranda 

(2013),quando os conhecimentos anteriores do aluno são interelacionados ao novo conteúdo a 

ser estudado o qual passa a ser incorporado às estruturas de conhecimento, adquirindo 

significado especial. De acordo com Castoldi e Polinarski, (2009); Kubo e Botomé, (2001), 

cabe ao professor facilitar a construção do sistema de formação, motivando o aluno 

desenvolver a aprendizagem, utilizando recursos didático-pedagógicos. 

A educação inclusiva reconhece e valoriza, sobretudo as características individuais do 

processo de construção de conhecimento de cada aluno, pois de acordo com Sassaki (2005), 

incluir significa modificação da sociedade como um pré-requisito para a pessoa realizar seu 

desenvolvimento e exercer a cidadania. 

A utilização de peças ósseas (esqueleto) tanto nas aulas de biologia, quanto nas de 

anatomia comparada, possibilitou maior compreensão dessas ferramentas de ensino. Ciente 

que educação é, essencialmente, um espaço permanente de transformação, um espaço que 

representa uma possibilidade aberta para cada pessoa reconhecer-se como sujeito de ação e 

criação (WEISSHEIMER, 2004).Nesse contexto a utilização de peças anatômicas durante o 

processo de ensino-aprendizagem constitui um desafio marcante, onde os discentes são 

envolvidos em atividades práticas e conseguem ir além do previsto, constituindo assim, um 

desafio constante ao docente. 

Ainda segundo os PCN‘s (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998), as observações 

diretas nas aulas de biologia em salaou aulas de campo e os trabalhos práticos, são atividades 

básicas para uma eficiente resposta no aprendizado de ciências. 

As técnicas de preparação de material biológico vêm sendo criadas, aperfeiçoadas e 

aplicadas desde os primórdios da civilização, Dentre estas, a osteotécnica se destaca sendo de 
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importância fundamental no auxílio aos biólogos para estudar e classificar as diferentes 

espécies e variedades das famìlias existentes (DALL‘OLIO, 2002).  

A manipulação de peças ósseas para fins didáticos passa por um conjunto de 

procedimentos que visam a conservação das estruturas anatômicas, assegurando a 

permanência e a utilização das mesmas por um tempo maior. 

Acredita-se que para que haja uma melhor aprendizagem dos conteúdos abordados em 

sala de aula, é fundamental que os alunos possam manusear o que estão estudando 

teoricamente. Ausubel (1982) fundamenta este pensamento quando afirma que os 

conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados, para que possam construir estruturas 

mentais utilizando, como meio, mapas conceituais que permitem descobrir e redescobrir 

outros conhecimentos, caracterizando, assim, uma aprendizagem prazerosa e eficaz. 

Essa abordagem vem sendo utilizada constantemente por escolas e até mesmo 

universidades a fim de aprimorar o aprendizado de conteúdos relacionados à biologia animal 

retratando a importância deste recurso didático.  

Este trabalho surgiu da produção de esqueletos de alguns animais (Galinha; pato; 

coelho; carneiro e suíno) para serem utilizados como recurso didático para as aulas de 

Anatomia Comparada de Animais, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia (IFRO), Câmpus Colorado do Oeste,o qual está sendo amplamente utilizado por 

alunos e acadêmicos da instituição e de outras escolas parceiras gerando resultados positivos 

na aprendizagem. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

O ensino ainda ocorre de forma tradicional na educação formal, independentemente do 

nível de ensino. Fracalanza (1986) afirma que tal modelo de educação, trata o conhecimento 

como um conjunto de informações que são simplesmente (ré)passadas dos professores para os 

alunos, o que nem sempre contribui para a construção do conhecimento significativo. Os 

alunos fazem papel de ouvintes e, na maioria das vezes, os conhecimentos transmitidos pelos 

professores não são realmente absorvidos por eles, ficam apenas memorizados por um curto 

período de tempo e, com frequência, rapidamente são esquecidos, comprovando a ineficiência 

de um verdadeiro aprendizado.  

Em virtude disso Fracalanza (1986) defende um modelo alternativo, denominado 

modelo cognitivo, no qual os educadores levantam problemas do cotidiano (questões reais) 
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para que os alunos busquem as soluções. Mesmo que a resposta não seja satisfatória para o 

professor, não se deve descartar o fato de que o aluno tenha raciocinado para chegar à 

conclusão. É preciso entender como ocorre o processo de aprendizagem pelo discente (o que 

os leva a chegar a conclusões diferentes das nossas), para realizarmos uma aprendizagem 

significativa.   

A utilização de peças ósseas aborda uma didática criativa, participativa, reflexiva e 

autônoma, devemos imaginá-la como um caminho capaz de permitir a inclusão, 

desenvolvendo competências e habilidades diversas durante a montagem dos esqueletos. É 

fundamental para a construção do conhecimento proporcionar ao educando, momentos de 

apreciação e conhecimentos das formas construtivas do corpo estabelecido pela natureza 

biológica, permitindo de maneira diversificada a interdisciplinaridade como uma maneira de 

relacionar os conteúdos de anatomia consigo, com outros e com os animais. Devido à 

complexidade do processo de aprendizagem, o uso de diversas estratégias de ensino é 

importante para contemplar as diversas formas de aprendizado, visando uma aprendizagem 

significativa.  

Esqueletos são ferramentas importantes tanto para pesquisa científica como para fins 

didáticos, sendo uma ferramenta imprescindível para outras ciências como a medicina 

veterinária. 

De acordo com Auricchio (1999), apud Achutti et. al. (2003) é fundamental que os 

alunos entrem em contato com o que estão estudando, e esta disseminação é oferecida nas 

escolas e universidades, onde as coleções ilustrativas e exemplares de osteotécnica retratam a 

importância de estudar a anatomia animal. Necessário observar as técnicas e passos para uma 

qualificação no modo de: fixação, conservação e preparo de material biológico, para criação 

de coleções científicas, didáticas e artísticas no uso das aulas em educação dos ensinos médio 

e superior.  

 

METODOLOGIA 

 

As experiências didáticas vivenciadas durante o ensino de Anatomia Comparada no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia, Câmpus Colorado do Oeste - RO, no primeiro semestre de 2013, direcionou-nos 

a partilhar esforços na formação do educando. 
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As peças confeccionadas foram obtidas nas dependências do Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia, Câmpus Colorado do Oeste sendo preparados modelos 

anatômicos de carneiro, porco, pato, galinha e coelho.  

Na realização deste trabalho foram utilizadas as seguintes etapas: levantamento 

bibliográfico das espécies de vertebrados, com técnicas e procedimentos que seguiam a forma 

anatômica do animal. A primeira etapa consistiu na preparação dos materiais que foram 

abatidos, tiveram o excesso de tecido muscular retirados com o auxílio de facas e bisturis. As 

peças anatômicas foram deixadas por uma semana ao ar livre para que ocorresse o processo 

natural de decomposição. Na semana seguinte foram feitas as dissecações dos animais 

(cozimento para a retirada do excesso do material orgânico preso ao osso), e mergulhadas em 

um recipiente contendo água morna e hidróxido de sódio (NaOH) para que as estruturas 

ficassem totalmente limpas para o posterior manuseio, seguido da cocção e clareamento por 

água oxigenada (H2O2) (20 volumes), deixando cerca de 24 horas. Para finalizar foi realizada 

a raspagem com espátula. Para a montagem e colagem dos esqueletos dos animais, utilizou-se 

cola instantânea pra fixar os ossos na posição correta, Cola quente para simular as cartilagens 

ósseas, cola branca e verniz para impermeabilizar as estruturas utilizando sempre como 

auxílio um livro base da anatomia de vertebrados, com a localização de cada peça óssea. 

 O material foi apresentado oralmente com informações acerca dos nomes dos ossos, 

formação e função óssea, tipo de alimentação, adaptação ao meio e distribuição, destacando o 

nome vulgar, científico, família, nome do orientador e das alunas, com data, mês e ano 

(etiqueta de dados). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O estudo dos esqueletos dos modelos anatômicos permitiu aprofundar os 

conhecimentos dos alunos sobre as formas (anatomia), fisiologia, adaptações do reino 

Animalia, formas de vida, recursos ambientais disponíveis, estrutura óssea, tipos de 

articulações, habitat, alimentação, anatomia comparada entre animais de ambiente terrestre, 

sendo então, uma ótima ferramenta didática utilizada no ensino de Biologia, voltada para o 

estudo dos vertebrados. 

A aprendizagem significativa é capaz de ser estabelecida através de relações amplas, 

quando se estuda um determinado conteúdo, pois assim possivelmente será possível construir 

o saber e valorizar o processo de ensino-aprendizagem. 
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Como afirma ROGERS (1973) As capacidades criativas devem ser mantidas e 

estimuladas em vez de serem abafadas e que o indivíduo criativo está aberto à totalidade da 

sua experiência utilizando recursos didáticos, naturais, que servem de estimulo para diversos 

sentidos, permitindo manusear as estruturas, sentir texturas, espessura, cheiros, gerando uma 

aprendizagem expressiva, capaz de despertar emoções, além de ampliam a capacidade 

cognitiva de discentes e docentes na formação de cidadãos conscientes de si.  

É possível observar que algumas escolas como as Escolas Estaduais Paulo de Assis 

Ribeiro e Manuel Bandeira, instituições de ensino do município de Colorado do Oeste  que 

conduziram alunos das séries do ensino fundamental e médio ao laboratório de Biologia do 

IFRO- Campus Colorado e puderam utilizar como material didático nas aulas de biologia as 

estruturas anatômicas confeccionadas, confirmando assim nossas expectativas de que, é 

realmente mais simples e efetivo aprender visualizando do que apenas fazendo uso da teoria.  

Estas escolas já estão redimensionando suas práticas pedagógicas, revendo seus 

conceitos de educação e ensino. Após analisarmos as situações vivenciadas com estes 

educandos, identificamos que é necessário promover a aprendizagem significativa, para que 

aprender seja um ato prazeroso de viver juntos, respeitar o diferente e conviver na 

diversidade, isso não é uma tarefa impossível. Consolaro (2002) corrobora ao afirmar que o 

professor do próximo milênio vai precisar entender a personalidade de seus alunos, ajuda-los 

a ser criativos e desenvolver a capacidade ética, efetiva e de relacionamento de cada um. 

FERREIRA(2003) em uma de suas obras reforça a idéia de que, a inclusão é uma 

força cultural para a renovação da escola, mas para isso é preciso torna-se consciente todos os 

atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem consciente  

O processo ensino-aprendizagem é um sistema de interações comportamentais entre 

professores e alunos. De acordo com Castoldi e Polinarski(2009) e Kubo e Botomé 

(2001).Nesse processo a motivação deve estar presente em todos os momentos. Cabe ao 

professor facilitar a construção do sistema de formação, motivando o aluno desenvolver a 

aprendizagem, utilizando recursos didático-pedagógicos.  

Exatamente por acreditar ser possível facilitar o ensino e a aprendizagem dos 

conteúdos relacionados a Biologia, tornando o aprendizado significativo, uma vez que se 

utiliza como ferramentas didáticas, ossos de espécies conhecidas pelos discentes, valorizando 

o saber e fomentando a inclusão de pessoas com necessidades especificas. Pois de acordo com 

VILHENA et al. (2006), para haver a apreensão do conteúdo de forma eficaz e significativa, 
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os professores devem lançar mão da utilização de planejamento, montagem e aplicação de 

materiais didáticos que dão à aula a importância de uma prática de ensino diferenciada. 

Usufruindo de recursos didáticos que permitam a manipulação desta ferramenta 

(ossos) tão importante no ensino de Ciências e Biologia, interligando os conteúdos, 

despertando um maior interesse do aluno para uma metodologia nova e explorando suas 

habilidades e competências (KRASILCHICK, 2004).  

No que diz respeito ao ensino de Biologia, observa-se que, de modo geral, os alunos 

enfrentam dificuldades na assimilação dos conteúdos nessa área do conhecimento. As 

atividades práticas são capazes de proporcionar grandes espaços para que o aluno seja atuante, 

tornando-se agente do seu próprio aprendizado, descobrindo assim, que aprender é mais do 

que adquirir meros conhecimentos de fatos. É interagir com as suas próprias dúvidas, 

chegando a conclusões e à aplicação dos conhecimentos por eles obtidos (LAKATOS, 2001; 

PRIGOL e GIANNOTTI, 2008), facilitando o processo de aprendizagem e memorização.  

Desta forma podem-se estabelecer relações individuais de uma estrutura com a outra e 

assim criar mecanismos que facilitam a fixação do conhecimento, uma vez que acompanhar o 

processo de aprendizagem dos alunos, passa pela observação dos progressos e das 

dificuldades da sala de aula (PRIGOL e GIANNOTTI, 2008). 

De acordo com (PASQUALI et al., 2006) dentre as mais variadas metodologias 

dinâmicas de ensino, as atividades práticas, se trabalhadas paralelamente à teoria, sob os três 

momentos pedagógicos (questionamento; desenvolvimento; avaliação), são eficazes em 

relação à dinâmica, à formação e retenção do conhecimento, mas, apesar de se conhecer sua 

eficiência, poucos professores as adotam por, muitas vezes, necessitar de local específico 

(laboratório) e/ou de equipamentos, o que para muitas escolas é inviável.  

O processo de aprendizagem é complexo sendo necessário o uso de diversas 

estratégias de ensino para que as diferentes formas de aprendizado sejam contempladas. 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Ressalta-se que a partir da utilização de osteotécnicas os esqueletos foram mantidos 

expostos a comunidade escolar, servindo de base para estudos e exemplificações no que dizer 

respeito às formas de vida, capacidade adaptativa, evolução e demais aspectos que 

determinam a sua existência, são, por isso, bastante utilizadas em instituições de ensino, feiras 

culturais, museus, entre outros.  
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É de suma importância destacar que esta experiência possibilitou compreender melhor 

a anatomia dos animais, bem como incentivou o trabalho em equipe, a compreensão, estreitou 

as relações interpessoais entre os discentes. 

 A osteotécnica possibilitou a produção de peças ósseas (esqueletos) criando um 

acervo para o IFRO Campus Colorado do Oeste, bem como proporcionou uma aprendizagem 

significativa para todos os envolvidos, enriquecendo a vivencia, além de oportunizar a 

visualização, toque e aprendizado concreto, sobre os animais apreciados, facilitando também 

a inclusão de pessoas com necessidades especiais. 

É pertinente destacar as pessoas com necessidade especiais, principalmente os 

deficientes visuais possibilitando maior condição de construir aspectos simbólico do animal 

explorado o esqueleto do mesmo.  

Ciente que a aprendizagem torna-se mais significativa quando o estudante tem 

condições de desenvolver sua percepção visual e tátil, enriquecendo o processo de 

aprendizagem.Dessa forma, torna-se evidente a importância de se continuar a investir nos 

procedimentos da Osteotécnica, sendo necessário ampliar e utilizá-las em mais espaços 

educativos. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO CORPORAL E 

DESEMPENHO FÍSICO DE IDOSOS. 
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RESUMO: 

Com o envelhecimento ocorrem mudanças na composição corporal principalmente pelo 

desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia associado ao sedentarismo. A redução da 

capacidade funcional e o risco de doenças estão associados ao ganho de gordura corporal e a 

perda de força. O aumento da idade cronológica contribui para que as pessoas fiquem menos 

ativas e com menor capacidade física, essa diminuição da capacidade física facilita o 

surgimento de doenças crônicas. Objetivo: Associar o estado nutricional com a composição 

corporal e desempenho físico em idosos. Métodos: Participaram da pesquisa 16 voluntários, 

de ambos os sexos, com idade entre 65 e 96 anos, selecionados aleatoriamente em um bairro 

de Várzea Grande. A coleta de dados foi realizada em duas sessões. A primeira foi uma visita 

domiciliar para a aplicação do questionário MAN, e a segunda ocorreu através da aplicação 

dos testes de desempenho físico e composição corporal em um Centro de Reabilitação na 

cidade de Várzea Grande. A composição corporal foi avaliada através de antropometria e o 

desempenho físico com os testes de agilidade, andar em cima da linha, dinamômetria 

escapular, de preensão de mão, força de pernas e lombar, velocidade de caminhada, teste de 

equilíbrio, sentar e levantar e teste de sentar e alcançar. Resultados: Observou-se associações 

estatisticamente significativas entre a MAN a dinamômetria da mão esquerda e equilíbrio na 

perna esquerda, outras variáveis como andar em cima da linha, força de pernas e lombar, 

flexibilidade, a massa magra o % de gordura e a massa gorda tiveram uma tendência de 

associação, que não foram significativas. Conclusão: Os resultados no geral não apresentaram 

associação das variáveis analisadas com o MAN, talvez pelo número reduzido de sujeitos, não 

podendo afirmar que existe ou não uma associação significante entre as variáveis analisadas e 

o MAN. 

Palavras-chave: Estado nutricional. Composição corporal. Desempenho físico. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento ao longo dos anos vem recebendo grande atenção de 

cientistas do mundo todo, atenção essa em decorrência do aumento dos indivíduos que 

chegam a ―terceira idade‖, fazendo com que tanto os problemas relacionados à saúde quanto 

os aspectos relativos a qualidade de vida sejam objeto de preocupação e estudos 

(REBELLATO, et al., 2006). 

Com o envelhecimento ocorrem mudanças na composição corporal principalmente 

pelo desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia associado ao sedentarismo. A redução 

da capacidade funcional e o aumento das doenças estão associados ao aumento de gordura 

corporal e a perda de força (BARBOSA, et al., 2001). O aumento da idade cronológica 

contribui para que as pessoas fiquem menos ativas e com menor capacidade física, essa 

diminuição da capacidade física facilita o surgimento de doenças crônicas, contribuindo para 

um envelhecimento menos saudável (KURODA e ISRAELL, 1988). 

A avaliação do estado nutricional tem mostrado que os problemas nutricionais como o 

baixo peso e a obesidade são muito comuns nessa população (BARRETO; PASSOS; LIMA, 

2003). As mudanças na composição corporal (distribuição da gordura corporal, o baixo peso e 

a obesidade) são associadas à redução da capacidade funcional (BARBOSA et. al, 2007). A 

obesidade é associada com a dificuldade de realizar tarefas que precisam de força e 

flexibilidade (BARRETO; PASSOS; LIMA, 2003). Considerando que existem poucas 

pesquisas que associam o estado nutricional com a composição corporal e testes físicos, o 

presente trabalho tem como objetivo associar o estado nutricional de idosos ao seu 

desempenho em testes físicos e a composição corporal. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O envelhecimento inevitavelmente leva a morte, mas ele o faz em índices diferentes 

em cada pessoa, interferindo na sua capacidade de desempenho, condição física, na saúde e 

aparência, dependendo muito da hereditariedade e do estilo de vida de cada indivíduo 

(SHARKEY, 2006). Do ponto de vista funcional o envelhecimento caracteriza-se por uma 

queda no sistema neuromuscular, diminuição de massa muscular, debilidade do sistema 

muscular, redução da flexibilidade, força e equilíbrio (DUTHIE, KATZ, 1998). Existem 

várias teorias sobre o envelhecimento, que levantam hipóteses que vão desde defeitos 

genéticos ou dano de cromossomos, erros em sínteses protéicas e limites quanto ao número de 

divisões da célula, a teoria dos radicais livres entre outras (SHARKEY, 2006). Observa-se 
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também modificação na composição corporal, no peso, na altura, na densidade óssea, nas 

necessidades energéticas e no metabolismo (JONG. et.al, 1999). 

A composição corporal é composta por vários fatores que formam o corpo como a 

gordura corporal e tecidos magros (COSTA, 2001). Existem diversos métodos pra estimar a 

composição corporal, como a tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, 

ativação de nêutrons, pesagem hidrostática e antropometria (GUEDES, GUEDES,2006). A 

massa tecidual humana pode ser quimicamente separada em dois grupos: massa gorda 

(gordura corporal) e massa magra (massa livre de gordura). Extraindo a gordura corporal do 

peso total do indivíduo, obtém-se a massa magra (KAMIMURA et.al, 2002). O estado 

nutricional mostra o grau no qual as necessidades por nutrientes estão sendo alcançadas 

(DEHOOG, 1998). A avaliação do estado nutricional pode ser feita através de métodos 

convencionais e não convencionais.  

Os métodos convencionais são aqueles tradicionais usados por ser consolidado tanto 

na pratica clínica como em estudos epidemiológicos. É caracterizado por baixo custo, 

praticidade e refletem com certa precisão o estado nutricional do indivíduo, dentre eles podem 

ser citados: História clínica (KAMIMURA et al, 2002); exame físico (ALBERT, 1992 apud 

ACUÑA e CRUZ, 2004); exames laboratoriais: hematócitos, hemoglobina, linfócitos totais, 

proteínas séricas, índices creatinia-altura, colesterol sérico, balanço nitrogenado (ALBERT, 

1992 apud ACUÑA e CRUZ, 2004). A Mini Avaliação nutricional também é uma das formas 

de se avaliar o estado nutricional, sendo esta ferramenta desenvolvida para avaliar o risco de 

desnutrição de idosos (ACUÑA, K. e CRUZ, T, 2004). O padrão-ouro utilizado pela maioria 

dos autores são as medidas antropométricas e exames laboratoriais (CHRISTENSSON, 2002). 

Os métodos não convencionais são aqueles que apresentam custo elevado, dificuldade de 

utilização, que dificultam sua utilização (BAXER, 2000 apud ACUÑA e CRUZ, 2004), estão 

citados a seguir: Provas funcionais, Densitometria computadorizada, pesagem hidrostática, 

isótopos marcados, análise da ativação de nêutrons in vivo e ressonância magnética 

(CHARNEY, 1999). 

A antropometria é um dos métodos de avaliação da composição corporal sendo 

definida como: “a ciência que estuda a mensuração do tamanho, peso e das proporções do 

corpo humano” (POLLOCK et al, 1986) Através das diversas medidas antropométricas, 

pode-se obter dados como peso, altura, circunferências, comprimentos e pregas cutâneas. Os 

valores obtidos permitem calcular medidas secundárias como o índice de massa corporal 
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(IMC), a circunferência muscular do braço (CMB), a área muscular do braço (AMB) entre 

outras (NAVARRO e MARCHINI, 2000).  

A população idosa se caracteriza pela perda da força muscular, redução da 

flexibilidade, da força, da resistência e da mobilidade articular, fatores que associados limitam 

a capacidade de coordenação e do equilíbrio corporal e dinâmico (DUTHIE, KATZ, 1998). 

Com o passar dos anos a flexibilidade diminui pela perda da elasticidade, ligamentos, tendões 

e cápsulas articulares, diminuição de colágeno. A maior parte dessas reduções se acentua a 

insuficiente atividade do sistema neuromuscular, e consequentemente a diminuição do 

condicionamento físico e diminuição da capacidade funcional, que podem acarretar em 

complicações e condições como inanição, desnutrição, ansiedade e insônia (REBELATTO; 

CALVO; OREJUELA et.al, 2006). 

 

3. METODOLOGIA 

Foram avaliados 16 idosos, com idade acima de 65 anos, selecionados aleatoriamente 

no bairro Cristo Rei da cidade de Várzea Grande, MT. Os participantes foram integralmente 

informados sobre os objetivos do presente estudo, sobre os procedimentos da pesquisa e a sua 

participação se deu de forma voluntária. Todos os voluntários assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido conforme a resolução CNS 196/96. Foram excluídos do 

estudo idosos que não deambulavam. 

A coleta de dados foi feita em duas sessões. Na primeira foi aplicado o questionário de 

estado nutricional (MAN). Na segunda, foram coletados dados antropométricos e aplicados 

testes físicos. Os testes foram realizados no Centro de Reabilitação do Cristo Rei na cidade de 

Várzea Grande 

 

3.1 Avaliação do estado nutricional: 

 

Para a classificação do estado nutricional foi utilizada a Mini Avaliação Nutricional 

(MAN), esse questionário é composto de 18 perguntas agrupadas em 4 seções.  

 

3.1.1 Antropometria: 

O peso foi aferido por meio da balança plataforma do tipo Filizola® Eletrônica ID 

1500, com precisão de 0,1 kg e 0,5 cm respectivamente. Os voluntários foram pesados pela 

manhã, em jejum, com o mínimo possível de roupas, sem sapatos. A altura foi obtida com o 

http://www.bioetica.ufrgs.br/res19696.htm
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indivíduo em pé, descalço, encostando a nuca, as nádegas e calcanhares na parede. Através 

das medidas de peso e altura foi realizado o cálculo do IMC (Índice de massa corporal). 

Para a realização das medidas de pregas cutâneas foi utilizado um adipômetro 

científico da marca Lange® (Beta Technology INC. Santa Cruz: CA, EUA), Foram medidas 

as seguintes dobras cutâneas: triceptal (PT); bicepital (PB), peitoral (PP); abdominal (PA); 

supra-ilíaca (PSI); sub-escapular (PSE); coxa (PC) e panturrilha (PP). Para cálculo do 

percentual de gordura, estabeleceu-se a densidade corporal (DC – g/ml) e em seguida 

calculada segundo fórmula de JACKSON et al., (1980), que utilizaram a relação entre a 

densidade hidrostática e as medidas das dobras cutâneas, corrigida pela idade. O percentual de 

gordura foi obtido a partir do cálculo da DC, pela fórmula de SIRI, 1961. 

A avaliação da circunferência foi aplicada por meio de fita metálica flexível, 

inextensível, com precisão de 0,1 cm, de acordo com as técnicas convencionais descritas por 

POLLOCK et al. 1986, as seguintes circunferências: braço relaxado (CB); antebraço (CAB); 

punho (CPU); pescoço (CPE); cintura (CCn); abdominal (CA); quadril (CQ); coxa (CC); 

panturrilha (CP). 

 

3.2 Testes físicos: 

 

3.2.1 Dinamometria: para avaliar a força muscular através das técnicas de preensão de mão, 

força escapular e força de pernas. Este método consiste em equipamento que mensura o 

comportamento da carga alargada ou tensão por deformação, de uma mola, que produz 

deslocamento do ar. Este teste de força dinamométrica contribuiu para avaliarmos a força 

estática dos voluntários. 

 

3.2.2 Velocidade de caminhada: realizado em um piso plano em uma distância de 11 metros. 

Utilizou-se a melhor marca obtida para velocidade da caminhada em segundos e frações. Este 

teste tem demonstrado ter boa reprodutibilidade (SHINKAI et al., 2000). 

 

3.2.3 Equilíbrio unipodal: foi solicitado ao voluntário(a) que ele mantivesse o apoio em 

apenas uma perna, com os braços ao longo do corpo, sem apoiar as mãos em nada e olhos 

abertos, realizamos os teste para ambas as pernas (direita e esquerda). Computou-se o tempo 
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de permanência na posição até a perda do equilíbrio ou o tempo máximo de 60 segundos. Foi 

computado o melhor resultado de duas tentativas (SHINKAI et al., 2000). 

 

3.2.4 Sentar e levantar: Para medir indiretamente a força dos membros inferiores foi utilizado 

o teste de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos. O resultado apresentou através do 

número total de movimentos completos executados (MATSUDO, 2000). 

 

3.2.5 Sentar e alcançar: Para medir a amplitude do alongamento da parte posterior do tronco e 

pernas foi utilizado o teste de sentar e alcançar. O material consiste em Um banco de 48 cm 

de altura e uma régua de 55 cm fixada sobre o mesmo iniciando em 0 cm, na parte mais 

próxima da avaliada. O escore do teste é indicado em cm da melhor de 3 tentativas, sustentada 

por 2 segundos na máxima distância alcançada (MATSUDO, 2000). 

 

3.3 Analise estatísticas: 

Verificou-se quanto a distribuição normal das amostras por meio do teste estatístico de 

Kolmogorov e Smirnov para os estudos pré- intervenção e intervenção. Nas amostras 

normais escolheu-se a correlação linear de Pearson e quando não apresenta-se normalidade, 

a de Spearman. Os resultados foram apresentados em forma de média e desvio padrão e no 

nível de 5% de significância com intervalo de confiança de 95% (DAWSON e TRAPP, 

1994). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pode-se observar na figura 1 os resultados da associação significante entre o equilíbrio 

unipodal da perna esquerda e o MAN. Na figura 2 também podemos observar uma associação 

significativa entre o MAN e a Dinamômetria da mão esquerda. A tabela 1 apresenta as médias 

e o desvio padrão das variáveis estudadas e mostra a associação estatística das mesmas com o 

MAN. Nenhuma das variáveis tiveram quando associadas com o MAN apresentaram 

significância estatística . 
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Figura 1. Correlação Linear de Pearson entre o Equilíbrio Podal e 

MAN; N=16; P= 0,0001 
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Fonte: Autores, 2014 

 

Figura 2. Correlação Linear de Pearson entre o Dinâmometria da mão 

esquerda e MAN; N=16; P= 0,0001. 
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Fonte: Autores, 2014 

 

Tabela 1. Média e desvio padrão das variáveis e associação estatística entre o MAN 

Variáveis/estatística M ± D.P P 

%G 31±2,27 0.0764 

Massa Gorda 20±1,94 0.0774 

Massa Magra 42±1,23 0.0730 

Agilidade 23±2,83 0.1680 

Equilíbrio Perna Direita 14±4,0 0.4537 

Andar na linha 18±2,4 0.0579 

Velocidade de caminhada 4±0,58 0.1007 

D.D 26±2,45 0.3669 

Força de Pernas e Lombar 51± 5,9 0.0644 

Força Escapular 14 ±1,2 0.1615 

Sentar e alcançar 22±2,8 0.0647 

Sentar e levantar 10±0,72 0.1724 

N=16. Estatística Correlação de Pearson. %GA=Porcentagem de Gordura; MGA= Massa Gorda; 

MMA= Massa Magra; AG= Agilidade; ED= Equilíbrio da perna direita; A.L= Andar na linha; 

V.C= Velocidade de caminhada; F.P/L= Força de Pernas e Lombar; F. ES.= Força Escapular; 

FLEX= Flexibilidade; S.L= Sentar e Levantar. 

Fonte: Autores, 2014 
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Os resultados do presente estudo demonstram que a MAN não apresenta associação 

com a composição corporal e com os testes físicos no geral. Apenas duas variáveis foram 

consideradas significativas quando associadas com a MAN, sendo estas, o equilíbrio da perna 

esquerda e a força de preensão da mão esquerda. Algumas variáveis como massa magra, 

massa gorda, percentual de gordura, flexibilidade e andar na linha apresentaram uma 

tendência à associação, mas não obtiveram significância estatística. A agilidade, o teste de 

sentar e levantar, a força escapular, o equilíbrio da perna esquerda e a força de preensão da 

perna esquerda não apresentaram nenhuma associação com a MAN. Já o teste de equilíbrio e 

força de preensão de mãos nos mostra que o lado esquerdo deu significância, sendo que o lado 

direito no mesmo teste não apresentou nenhuma tendência à associação. A composição 

corporal não teve relação com a MAN, muitos autores propõem o uso do índice de massa livre 

de gordura e do índice de massa de gordura, e pontos de corte baseados na distribuição desses 

indicadores em percentis para a avaliação do estado nutricional (COSTA, 2001). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados evidenciaram associação estatisticamente significante entre o estado 

nutricional e o desempenho físico nos testes de equilíbrio na perna esquerda e força de 

preensão de mão esquerda. Algumas outras variáveis tiveram tendências a associação, mas 

não foi insignificante, não podendo afirmar a associação do MAN com as variáveis estudadas. 

Sugere-se, para futuras pesquisas, que a amostra pesquisada seja mais representativa, que seja 

traçado o perfil nutricional do idoso além da associação com os testes físicos e composição 

corporal. 
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COMO PROFESSORES PERCEBEM A APRENDIZAGEM DO ALUNO COM 

DOENÇA FALCIFORME 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto de análise a percepção de professores em relação à 

aprendizagem escolar do aluno com Doença Falciforme. Essa doença apresenta uma proporção 

significativa entre a população brasileira. Com base na prevalência, é possível calcular a existência de 

mais de 2 milhões de portadores do traço Falciforme, e mais de 8.000 são afetados com a doença. 

Calcula-se que, no Brasil, nascem em média 700 a 1.000 novos casos por ano de pessoas com a 

doença. A criança e o adolescente com Doença Falciforme em fase escolar, frequentemente, têm seu 

cotidiano alterado, pois necessitam de internações hospitalares para exames e tratamento. A 

hospitalização em maior ou menor grau interfere no processo escolar desses estudantes. A pesquisa 

envolveu 22 professores de 04 escolas públicas do Município de Cuiabá no ano de 2012, tendo como 

objetivo analisar a percepção desses professores em relação à interferência da Doença Falciforme na 

aprendizagem do aluno no ambiente escolar. Utilizamos como metodologia de estudos a pesquisa 

exploratória e a abordagem quanti-qualitativa. O resultado revelou que, entre os docentes pesquisados, 

64% percebem que a Doença Falciforme interfere e apresenta consequências para o processo de 

aprendizagem do aluno. No entanto, 32% dos professores entendem que a Doença Falciforme não 

interfere na aprendizagem do aluno, ou seja, acreditam que o desenvolvimento da aprendizagem 

ocorre normalmente, sendo semelhantes aos demais alunos. O número de profissionais que relataram 

que a Doença Falciforme não interfere no processo de aprendizagem ainda é considerado um 

percentual relevante em vista de que tais estudantes se ausentam frequentemente da sala de aula em 

razão dos sintomas da doença. Diante disso, percebe-se a necessidade de formação para os professores 

e investimentos em políticas educacionais para suprir lacunas na aprendizagem desses escolares. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A Doença Falciforme (DF) originou-se no continente africano e, devido à imigração 

compulsória de africanos, chegou às Américas. Embora a doença tenha se espalhado 

heterogeneamente entre a população por meio da miscigenação, ela é detectada com maior 

frequência nas regiões onde há concentração de antepassado da população negra. Além da 

África e da Américas, a DF é hoje encontrada também em toda a Europa e em grandes 

regiões da Ásia. (ZAGO, 2002) 

Trata-se de uma doença genética com alta frequência em todo o mundo e apresenta 

alta gravidade clínica. Com base na prevalência, é possível calcular a existência de mais de 2 

milhões de portadores do gene da HbS, e mais de 8.000 afetados com a forma homozigótica 

(HbSS). Calcula-se que, no Brasil, nascem, em média, de 700 a 1.000 novos casos por ano de 

pessoas com a doença. (ZAGO, 2002) 

O quadro clínico da DF traz várias complicações para a pessoa afetada. De acordo 

com Kikuchi (2007), na faixa etária de zero a cinco anos de idade, os principais eventos 

clínicos são: anemia crônica, crises dolorosas, infecções, dactilite, crise de sequestro 

esplênico, icterícia e acidente vascular cerebral. A maioria desses sintomas encontra-se 

presente na faixa etária dos seis aos doze anos de idade, incluindo as complicações oculares e 

cálculo biliar. A partir dos treze anos, além de todos esses sintomas, aparece também anemia 

crônica, crises dolorosas, úlcera de perna, priapismo, atraso no crescimento, atraso das 

características sexuais secundárias, menarca e primeira ejaculação tardia. 

O principal problema no campo educacional para crianças e adolescentes com DF é 

representado pelo quadro clínico da doença. Em estudo realizado por Felix (et al, 2010) com 

47 pessoas diagnosticadas com a DF, com idade entre 18 e 30 anos, analisou-se que 6,4% 

desses pacientes não tinham nenhuma escolaridade, e 42,5% tinham o ensino médio completo 

ou superior. 

Apesar da DF apresentar alta frequência entre a população brasileira percebe-se 

poucos estudos envolvendo estudantes com a DF no contexto escolar.  A partir dessas 

informações, buscamos compreender como docentes percebem a aprendizagem de alunos 

com DF que, ora, apresentamos neste artigo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Doença Falciforme (DF) pode ser transmitida, dos pais para os filhos, nas seguintes 

hipóteses: uma pessoa que recebe do pai e da mãe os genes que determinam a produção de 
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hemoglobina S terá o padrão genético Hb SS, conhecido como Doença Falciforme. Ao 

receber apenas o gene da hemoglobina S por parte de um dos pais e, do outro, o gene da 

hemoglobina A, o indivíduo terá o traço falciforme (Hb AS). Quando duas pessoas com traço 

falciforme se unem, apresentam a probabilidade de 50% de chance, em cada gestação, de 

nascer um filho com o traço falciforme (Hb AS), e 25% de nascer um filho com a Doença 

Falciforme (Hb SS), 25% de nascer um filho (Hb AA), ou seja, sem a Doença Falciforme. 

(BRASIL, 2009)  

Um levantamento realizado no Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Estado 

de Mato Grosso (SRTN) – Hospital Júlio Müller (Cuiabá-MT), em fevereiro de 2013, 

mostrou que no período que compreende novembro de 2008 a dezembro de 2012 foram 

diagnosticados 5.196 crianças recém-nascidas com hemoglobina fetal (HbAS), e (HbAC). 

Essas combinações são conhecidas como traço falciforme. Conforme Garanito, (2008) as 

pessoas diagnosticadas com o traço S (AS) ou traço C (AC) são saudáveis e não 

desenvolverão a doença. No entanto, 60 crianças apresentaram diagnóstico da DF, quadro 

clínico que exige tratamento e acompanhamento médico. Vale salientar, que os dados 

apresentados acima não permitem estimar um número de crianças e adolescentes atingidos 

pela DF em todo o Estado de Mato Grosso. 

Principal motivo das internações hospitalares para o portador de DF é a dor. Este é o 

sintoma mais recorrente, ocasionado pelo bloqueio da circulação do sangue devido à 

―falcização‖ das hemácias que levam a vaso-oclusão, provocando ausência de oxigênio em 

alguns tecidos. Embora a frequência, a intensidade e a duração variem de indivíduo para 

indivíduo, a dor está, de modo geral, presente na vida de todas as pessoas portadoras de DF. 

Fatores como excesso de exercício físico, exposição ao frio ou calor, estresse e variação de 

temperatura podem desencadear ―falcização‖ das hemácias e, consequentemente, crises de 

dor, as quais podem durar horas ou às vezes dias. (BRASIL, s/d, p.6). 

Por meio dessas incidências, verifica-se que o acompanhamento regular com equipe 

de saúde torna-se imprescindível. Dessa forma, é possível que, em alguns momentos, a 

criança ou o adolescente com DF necessite faltar às aulas para fazer o acompanhamento 

ambulatorial através das consultas e exames periódicos ou mesmo para tratamento de crises, 

seja por meio de hospitalização ou repouso domiciliar. Tais situações geram ausências 

escolares que devem ser acompanhadas de perto por pais e professores, de modo que não 

comprometam o desenvolvimento educacional do estudante. (BRASIL, S/D).  

 De acordo com Kikuchi (1999), observa-se um baixo nível em relação à escolaridade 

de adultos com DF, isso em decorrência da evasão escolar. Quanto às crianças e adolescentes 
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que frequentam regularmente a escola, geralmente, estão atrasadas em relação à série e á 

idade escolar. (KIKUCHI, 1999, p.25). Nesse sentido, acredita-se que o professor pode 

exercer papel importante para assegurar a formação do aluno com DF através de suas 

experiências e saberes adquiridos ao longo de sua profissão.  

Considerando as ideias de Tardif (2011), os saberes docentes não se reduzem a função 

de transmitir conhecimentos já instituídos, pois a prática do professor deve integrar diferentes 

saberes com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. O saber docente pode ser 

definido como saber plural, formado pelas combinações mais ou menos originadas de saberes 

procedentes da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. 

A relação que acontece entre professor e aluno integrados ao conhecimento deve 

servir de força motivadora. A esse respeito, Tardif (2011) assevera que: O trabalho docente é 

realizado de forma afetiva e emocional. Baseiam-se em emoções, afetos e vai além da 

capacidade de pensar dos seus alunos, pois também é capaz de perceber e sentir suas 

emoções, seus temores, alegrias e até seus próprios bloqueios.  

Nesse sentido, Freire (1996) corrobora ao salientar que o professor, às vezes, nem 

imagina quanto um gesto aparentemente simples, pode servir como força formadora ou como 

contribuição na vida de seu educando. É nessa perspectiva da afetividade que se acredita, ser 

fundamental ao trabalho docente, como forma de contribuição, no processo educacional junto 

ao aluno portador de DF. Também se faz necessário compreender que, cada educando possui 

seu jeito e tempo próprio de perceber e processar esses gestos de afeição que, tanto pode ser 

no momento presente ou ainda, bem depois, ao longo de sua vida. 

 

3 METODOLOGIA  

O trabalho de pesquisa contou com a participação de 22 professores na faixa etária 

entre 24 e 55 anos de idade, sendo 06 do sexo masculino e 16 do sexo feminino de 04 escolas 

públicas do Município de Cuiabá/MT no ano de 2012. A partir dos dados do projeto de 

pesquisa: ―Como crianças enfrentam a dor na anemia falciforme e suas relações com o 

desempenho escolar‖. Foram localizadas as escolas e os professores. 

  Primeiramente, reuniões foram agendadas com os diretores e coordenadores 

pedagógicos das unidades escolares. Depois de explicar o objetivo do estudo, solicitamos 

autorização para que os professores pudessem participar. A coleta de dados aconteceu nas 

dependências das escolas, com duração média de 10 a 15 minutos. Os relatos foram gravados, 

depois transcritos e, para resguardar a identidade dos participantes, utilizamos o pseudônimo. 
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Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a entrevista semi-estruturada. 

Conforme Gil (2008, p.109), ―pode-se definir entrevista como a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de 

interação social‖.  

 O estudo é de caráter exploratório, de acordo com Severino (2007, p. 123), a pesquisa 

exploratória tem o propósito de ―levantar informações sobre determinado objeto, delimitando 

assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto‖. Essa 

metodologia prepara a pesquisa explicativa que ―além de registrar e analisar os fenômenos 

estudados busca identificar suas causas, seja através da aplicação do método 

experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos métodos 

qualitativos‖.  

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

A influência da Doença Falciforme (DF) sobre a aprendizagem escolar é o foco deste 

estudo. O Gráfico 01 apresenta dados que estão relacionados à percepção dos professores 

quanto à interferência da DF sobre a aprendizagem do aluno.  

 

Gráfico 01 – Percepções dos professores sobre a interferência da doença falciforme na aprendizagem 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa mostra que, 32% dos docentes entendem que a DF não interfere na 

aprendizagem do aluno, ou seja, acreditam que o desenvolvimento da aprendizagem ocorre 

normalmente, semelhante aos demais alunos. Essa percepção é diferente para 64% dos 

profissionais que compreendem que a DF interfere e apresenta consequências para o processo 

de aprendizagem do aluno, conforme apontam alguns relatos transcritos abaixo.  

―Interfere. Porque tem dias assim que ele não está muito bem, ai tem 

que ir embora, às vezes, ele até quer participar da aula, mas por conta 

dele não estar bem no dia [...] que ele é assim, ele estando bem ele 

participa, você puxando bem ele participa da aula, mas quando ele 

não está ai não adianta tem que ligar pros pais vir buscar, aí ele já 

falta uma semana, quando está doente‖. (Margarida) 
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 ―Eu acredito que sim. Então, antes de conversar com você hoje, eu 

achava que era preguiça [...] porque eu sempre atribuí a isso uma 

preguiça, mas por mais que eu não saiba muito da doença a gente 

sabe que quem tem anemia qualquer tipo de anemia já fica um pouco 

mais desanimado né? Que pode ser em decorrência da doença dele 

também. Ele é desanimadinho o tempo todo quieto no canto dele‖. 

(Açucena) 

 

―Interfere sim, porque ele fica doente, falta e quando ele esta bem, 

vem na aula produz pouco, fica cansado, fica indisposto, às vezes 

também ele se desliga da aula, nem parece que está em sala de aula, 

parece que está pensando em outra coisa, só que o aluno não bagunça, 

não dá trabalho‖. (Dália) 

 

Os relatos dessas docentes traduzem bem o que representa a DF na vida dos 

escolares. De acordo com Kikuchi (2003) a criança e o adolescente com DF têm seu 

cotidiano alterado, devido quase sempre a limitações físicas, levando-os, frequentemente, a 

internações hospitalares para exames e tratamento. Conforme Viera (et al, 2002), a 

hospitalização interfere no processo de desenvolvimento, modificando, em maior ou menor 

grau, o cotidiano desses estudantes, ao separá-los do convívio social e de seus familiares.   

A falta de informação sobre os problemas de saúde dos alunos pode levar o docente 

a fazer interpretações errôneas a cerca do comportamento do estudante. Segundo a 

professora (Açucena), ela não tinha conhecimento sobre a doença de seu aluno antes da 

pesquisa e atribuía às dificuldades dele a um estado de preguiça. Após ser informada sobre 

a doença do aluno, essa professora associou tal comportamento à consequência da doença, e 

passou a afirmar que a doença pode interferir sim no processo de aprendizagem. Essa 

docente evidencia que quando se tem conhecimento sobre determinado fato é possível 

mudar de opinião. De acordo com Freire (1980, p.93), [...] ―a educação deveria ser, acima 

de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude‖. Dessa forma, a mudança de 

atitude do professor é necessária para contribuir no processo educativo da criança ou 

adolescente com dificuldades escolares. 

A professora (Dália) também percebe a indisposição de seu aluno para participar das 

atividades e acredita que tal indisposição resulta em baixa produtividade. Ela constata 

também que as dificuldades apresentadas pelo aluno possam estar relacionadas à doença. 

Conforme relato dessa mesma professora, o aluno parece desligar-se do mundo real, não 

centraliza o pensamento para a aprendizagem das matérias.  

Ao perceberem que a DF interfere no processo educacional, esses professores revelam 

a existência de um problema, que envolve o aluno com DF e as dificuldades que enfrentam 
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para acompanhar a rotina escolar. Nesse sentido, percebe a necessidade da implantação 

efetiva de políticas educacionais, que possam suprir possíveis lacunas no processo de 

aprendizagem desses alunos. 

Outro fator importante é a relação professor aluno, pois o seu modo de atuar pode 

revelar algo sobre sua própria prática de atuação. A esse respeito, as palavras de Freire (1996) 

refletem a relevância da relação professor-aluno no sentido mais específico:  

―[...] às vezes, mal se imagina o que pode passar representar na vida 

de um aluno, um simples gesto do professor. O que pode um gesto 

aparentemente insignificante valer como força formadora ou como 

contribuição à do educando.‖ (FREIRE, 1996, p. 24).  

 

Infere-se dessa reflexão de Freire que as atitudes do educador em relação ao aluno 

com DF poderão contribuir para que este possa sentir-se mais confortável enquanto 

adolescente em processo de mudança que necessita ser compreendido em suas dificuldades. 

Segundo Tardif (2011, p. 118), ―as interações com os alunos não representam, 

portanto um aspecto secundário ou periférico do trabalho dos professores elas constituem o 

núcleo [...]‖. Compreendendo o aluno como agente principal de todo o processo educacional, 

aos professores sobram à responsabilidade de empenhar o melhor de si ao exercer a profissão. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesse estudo percebemos que a maioria dos professores percebe que seu aluno com 

Doença Falciforme enfrenta dificuldades de aprendizagem, e que essas dificuldades 

acontecem em razão das ausências desse aluno em sala de aula ao perder conteúdos 

trabalhados. Torna-se difícil acompanhar os colegas de turma, trazendo consequências para 

sua aprendizagem e para a interação com o grupo.  

Nesse estudo, no que se refere à aprendizagem, considera- se alto o percentual de 

profissionais (32%) que percebem os alunos com Doença Falciforme semelhantes aos demais 

alunos, essa percepção pode trazer consequências desfavoráveis na vida desse aluno se não 

receber assistência condizente as suas necessidades educacionais específicas.  

Acreditamos ser conveniente a compreensão da sintomatologia, gravidade e 

implicações físicas na esfera psicológica e social por parte dos professores, uma vez que 32% 

deles, por não conhecerem a DF, e interpretaram os sintomas como preguiça, falta de 

interesse do aluno devido à culminância na sua dificuldade de integração e isolamento nas 

atividades em grupo.   
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Ficou evidente que se faz necessário investir, na formação dos docentes para que 

esses profissionais desenvolvam habilidades necessárias para atender os alunos que 

apresentam fragilidade com a saúde como no caso de estudantes com doença falciforme. 
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O USO DA COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA NAS CONSULTAS DE 
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RESUMO  

Introdução: A comunicação em saúde refere-se ao uso de estratégias de comunicação, que são 

utilizadas para informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de 

promoverem o bem estar. Diferentemente da comunicação usual, a comunicação terapêutica têm 

objetivos específicos e busca a melhoria das condições de saúde dos indivíduos. Nas consultas de 

enfermagem, ela deve ser utilizada com o objetivo de ajudar os pacientes, melhorando assim, a 

qualidade da assistência. Objetivos: O presente estudo buscou avaliar o entendimento do enfermeiro 

sobre a comunicação terapêutica e sua importância na consulta de enfermagem. Métodos: A pesquisa 

foi de ordem quantitativa, com a aplicação de questionário fechado, iniciado após a aprovação pelo 

comitê de ética em pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Os sujeitos 

foram 10 (dez) enfermeiros das Unidades de Saúde da Família do município de Tangará da Serra – 

Mato Grosso. Resultados: Entre os resultados alcançados, 100% dos entrevistados fazem uso de algum 

método de comunicação terapêutica durante as consultas de enfermagem; 60% não foram instruídos 

durante a graduação; 9,2% utilizam a escuta ativa e fornecimento de informação clara, como métodos 

terapêuticos preferidos. Conclusões: Percebeu-se, neste estudo, que o relacionamento interpessoal e a 

comunicação não foram efetivos como deveriam ser, porém, não se pode negá-los nem fugir deles, em 

razão da sua importância para o processo de enfermagem. Assim, precisa-se trabalhar e desenvolver 

estratégias de relacionamento interpessoal e com isso efetivar a comunicação terapêutica entre 

enfermeiro e paciente, pois esse processo deve ser priorizado como atividade de enfermagem relevante 

e essencial. Os resultados encontrados nesta pesquisa são importantes fontes de informação para os 

profissionais da área da saúde e órgãos envolvidos, buscando-se uma excelência em atendimento á 

população do município. 

 

Palavras-Chave: Enfermagem. Atenção Primária à Saúde.  Comunicação em Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

A comunicação em saúde refere-se ao uso de estratégias de comunicação, que são 

utilizadas para informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no 

sentido de promoverem o bem estar (TEIXEIRA, 2004). 

Conforme Teixeira (1996), ainda ressalta que os processos de informação e 

comunicação em saúde têm importância crítica e estratégica, porque podem influenciar 

significativamente na avaliação que os usuários fazem da qualidade dos cuidados de saúde, a 

adaptação psicológica à doença e os comportamentos de adesão medicamentosa e 

comportamental. 

Com a vivência dentro da academia e seus respectivos estágios, visualizei tal 

realidade e tendo em vista a importância da utilização desses métodos no cotidiano do 

trabalho do profissional enfermeiro, surgiu o interesse em trabalhar com esse tema e abordar a 

sua importância para a consulta de enfermagem. Diante do exposto acima, esta pesquisa tem 

como principal objetivo, avaliar o entendimento do enfermeiro sobre a comunicação 

terapêutica e a sua importância na consulta de enfermagem. A questão norteadora foi: Os 

enfermeiros estão fazendo uso da comunicação terapêutica nas consultas de enfermagem? 

Ao acrescentar e ampliar os dados referentes ao uso da comunicação terapêutica em 

consultas de enfermagem buscamos incentivar e enriquecer pesquisas em tal área, fomentando 

a ciência da enfermagem e visando determinar a aplicabilidade de suas implicações para 

populações específicas de pacientes. As conclusões relevantes podem ser empregadas para 

melhorar o cuidado ao paciente e contribuir para a humanização da assistência em 

enfermagem, através do uso de um processo comunicativo eficiente. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA 

Para Stefanelli (2003), a comunicação terapêutica é a habilidade que o profissional 

de saúde deve possuir para utilizar seus conhecimentos de comunicação, criando estratégias 

para ajudar o indivíduo a lidar com experiências que lhe causem ansiedade e enfrentar 

situações de crise, adaptar-se ao que não pode ser mudado, estabelecendo novas situações que 

lhe permitam atingir a auto-realização em algum grau. Já na opinião de Silva (1996), é a 

habilidade de um profissional em ajudar as pessoas a enfrentarem suas dificuldades, a 
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relacionarem-se com os demais, ajustarem o que não pode ser mudado e enfrentarem os 

bloqueios á auto-realização. 

Diferentemente da comunicação usual, esta tem objetivos específicos e busca a 

melhoria das condições de saúde dos indivíduos. Nas consultas de enfermagem, ela deve ser 

utilizada com o objetivo de ajudar os outros, melhorando assim, a qualidade da assistência 

(AMADO et al., 2011). Para Pontes, Leitão e Ramos (2007), o processo comunicativo não é 

simplesmente uma troca de mensagens entre indivíduos, mas é uma ação que deve ser 

planejada e individualizada, não sendo realizada somente por impulsos e de forma intuitiva. 

Há diversos guias e técnicas que podem ser utilizados para tornar terapêutica essa 

comunicação. 

Para Silva e Zoboli (2006), o objetivo principal da comunicação terapêutica é 

aumentar a qualidade de vida do paciente. Para isso, ela se propõe como meio para que o 

usuário: sinta-se como o centro dos cuidados e assistência de enfermagem, perceba que sua 

experiência de doença é importante para o enfermeiro, possa contar suas vivências e ser 

escutado, note que seu sofrimento físico e emocional é considerado e levado a sério, sinta-se 

acompanhado e menos solitário, tenha capacidade de decidir se quer, e como, mudar a forma 

que vive sua situação com vistas à enfrentar os desafios da doença, conseguir melhoras na sua 

situação, encontrar maneiras de ser e recursos pessoais mais satisfatórios, desenvolver o 

sentido de vida nas situações novas que vêm com a doença e as incapacidades. 

O processo comunicativo terapêutico está baseado na idéia de que o principal foco de 

toda relação de ajuda é a comunicação e esta, por sua vez, está centrada no paciente. Ela não 

se baseia em apenas dar informação. Esta é uma parte muito pequena do processo, ou seja, é 

uma maneira de relacionar-se, na qual o profissional de enfermagem está presente com todo 

seu ser, como testemunha empática, com um compromisso de ajudar e acompanhar o paciente 

em sua realidade (VALVERDE, 2007 apud MACHADO, 2011). 

Deste modo, ela deve transcender, necessariamente, os conselhos, que de modo 

ineficaz, são dados pelos próprios protagonistas, assim como pelos amigos e parentes 

(BEAVIN, JACKSON e WATZLAWICK, 2007). 

Portanto, ela é vista como um processo que pode ser utilizado como instrumento de 

ajuda. O enfermeiro deve ter conhecimentos sobre as bases teóricas da comunicação e 

adquirir habilidades de relacionamento interpessoal para agir positivamente na assistência ao 

paciente (STEFANELLI, 1993). Sua utilização apresenta-se, então, como instrumento para o 
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enfermeiro assistir o usuário considerando a totalidade multidimensional do ser humano 

(HADDAD, 2011). 

 

MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA  

Os métodos de comunicação terapêutica são respostas específicas que encorajam a 

expressão dos sentimentos e ideias e transmitem a aceitação e o respeito do enfermeiro. 

Quando o enfermeiro domina essas técnicas/métodos, ele ajuda a desenvolver consciência de 

uma variedade de respostas de enfermagem disponíveis para a utilização em diferentes 

contextos. Embora algumas técnicas possam a princípio ser superficiais, a aquisição de 

habilidade e segurança aumentam durante a prática. Uma enorme satisfação resultará à 

medida que se desenvolve uma relação terapêutica e os resultados são alcançados (POTTER e 

PERRY, 2005). 

Para Stefanelli e Carvalho (2005), elas têm o objetivo de ajudar o outro a demonstrar 

ou exteriorizar as idéias e sentimentos, descrever fatos experienciados, entender o que o 

paciente quer expressar, tornar mais clara a mensagem emitida pelo paciente e constatar que a 

mensagem expressa pelo paciente foi corretamente compreendida. 

Na concepção de Moreira (2010), utilizá-los transforma uma simples conversa em 

interação, possibilitando que o usuário expresse seus sentimentos, suas dúvidas e 

preocupações, dando início à terapêutica. O mesmo autor ainda ressalta que eles são 

instrumentos que auxiliam os enfermeiros a lidarem com situações negativas ou não, portanto, 

eles devem ser adequados para cada paciente e devem ser empregados em todas as consultas 

de enfermagem. 

Para Potter e Perry (2005), compreendem os métodos de comunicação terapêutica: 

 Escuta Ativa: Significa estar atento ao que o cliente expressa, tanto verbalmente quanto 

não-verbalmente. 

 Compartilhar Observações: Os enfermeiros fazem observações comentando como a 

pessoa parece, transmite ou age.  

 Compartilhar Empatia: A empatia é a capacidade de compreender e aceitar a realidade da 

outra pessoa, para perceber com precisão os sentimentos e para comunicar este 

entendimento do outro. Declarações que refletem empatia são altamente eficazes porque 

elas dizem para a pessoa que o enfermeiro entendeu o conteúdo dos sentimentos, bem 

como o conteúdo factual da comunicação.  
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 Compartilhar Esperança: Ter um senso de possibilidade encoraja o paciente a lidar com 

novas situações e permite que ele verbalize o que esta sentindo no momento.  

 Compartilhar o Humor: O humor é uma ferramenta terapêutica que pode ser utilizada para 

afastar o sentimento de tristeza. Rir significa eventos positivos para as pessoas; isso pode 

contribuir para sentimentos de união, proximidade e amizade.  

 Compartilhar Sentimentos: As emoções estão sujeitas a sentimentos que resultam do 

pensamento e percepção da pessoa.  

 Empregar o Toque: Nos ambientes tecnológicos, de rápidas e constantes inovações, os 

enfermeiros são obrigados a empregar o senso de atenção e conexão humana com seus 

pacientes.  

 Empregar o Silêncio: Muitas vezes, em determinadas situações, o enfermeiro deve 

empregar o silêncio, para que o paciente dê início ao diálogo.  

 Fornecendo Informação: Fornecer informação relevante significa dizer a outras pessoas o 

que elas precisam ou desejam saber, para que possam tomar decisões, sentirem menos 

ansiedade e sentirem-se seguras e protegidas.  

 Esclarecer: Para verificar se o entendimento foi preciso, o enfermeiro pode rever a 

mensagem não clara ou ambígua para esclarecer a intenção do emissor. Em vez de rever a 

mensagem, o enfermeiro também pode pedir a outra pessoa para repetir a mensagem, 

explicar mais, ou dar um exemplo da sua intenção. 

 Focalizar: O focalizar é usado para centralizar os elementos-chave ou os conceitos de uma 

mensagem. Se a conversa é vaga ou esquiva, a técnica focal é útil. 

 Parafrasear: É revisar a mensagem do outro mais rapidamente, usando suas próprias 

palavras. Através da técnica de parafrasear, o enfermeiro envia um feedback que deixa o 

paciente saber que ele está envolvido ativamente na busca da compreensão. 

 Fazer Perguntas Relevantes: Os enfermeiros devem evitar questionar o paciente acerca de 

questões que não estão ligadas direta ou indiretamente a tomada de decisão. 

 Resumir: É uma revisão concisa dos aspectos-chave da interação. Através da revisão de 

uma conversa, os participantes focam assuntos-chave e podem acrescentar informações 

relevantes quando necessário.  

 Auto-exposição: É o método de expor uma situação que aconteceu sobre si mesmo para o 

paciente com o objetivo de que ele se sinta mais a vontade e mais confiante durante o 

diálogo. 
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 Confrontos: Depois que a confiança é estabelecida, confrontar o paciente é lhe expor a 

realidade de modo que possa lidar com questões importantes. 

Os métodos de comunicação terapêutica quando usados de modo eficiente geram 

resultados positivos nas consultas de enfermagem porque permitem uma maior flexibilização 

da comunicação, ao permitir, por exemplo, que o paciente se comunique abertamente com o 

enfermeiro (HIRDES, 2000). 

 

METODOLOGIA  

O presente estudo foi realizado no município de Tangará da Serra, localizado na 

região Sudoeste do Estado de Mato Grosso- Brasil, localizada à aproximadamente 232,80km 

(duzentos e trinta e dois quilômetros e oitenta metros) da Capital do Estado – Cuiabá (IBGE, 

2010). A pesquisa foi desenvolvida nas dez Unidades de Saúde da Família que compõe o 

município citado, sendo que a escolha dessas Unidades decorre do fato das mesmas 

abrangerem grande parte da população do município de Tangará da Serra – MT. Não 

participaram da pesquisa os outros integrantes da equipe de enfermagem, como Técnicos de 

Enfermagem e/ou Auxiliares de Enfermagem. 

Diante da metodologia adotada a pesquisa oferece risco mínimo aos sujeitos. A 

divulgação dos resultados dos estudos poderá gerar situações de conflito ou abalar vínculos 

entre enfermeiro e paciente. O pesquisador e sua equipe comprometem-se a suspender a 

pesquisa imediatamente ao perceber algum risco, irregularidade ou danos à saúde do sujeito 

participante da pesquisa e consequente à mesma. 

Os benefícios foram apenas de relevância social e evidenciaram a utilização ou não-

utilização da comunicação terapêutica nas consultas de enfermagem. Tais resultados 

evidenciaram a realidade como sugestivo aperfeiçoamento em pontos falhos que possam 

comprometer a qualidade da assistência. A concordância em participar da pesquisa foi por 

meio do termo de consentimento livre e esclarecido proposto pelo comitê de ética da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Não houve exclusão de sujeitos, pois 

todos concordaram sem queixas ao decorrer do trabalho. 

A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como descritiva e 

bibliográfica com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi por meio da pesquisa de 

campo. A entrevista se deu através de perguntas e respostas para os enfermeiros e foram 

registradas no questionário. A duração da coleta de dados foi de cerca de 20 (vinte) minutos. 
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Os dados quantitativos foram distribuídos em tabelas e figuras, com o objetivo de expor os 

dados de forma clara.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS ACERCA DA COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA 

 

O enfermeiro deve estar preparado para estabelecer uma comunicação que sirva 

como instrumento tanto no processo de intervenção de promoção da saúde como no processo 

cuidativo. A melhoria da qualidade da assistência, mudança ética necessária na Atenção 

Básica, é almejada quando se estabelece uma comunicação efetiva com o usuário, percebendo 

nas formas de expressão, verbal e não-verbal, as suas necessidades de saúde (HADDAD et 

al., 2011). 

O reconhecimento do estado da arte da comunicação na prática da enfermagem na 

atenção básica é importante para estabelecer as potencialidades e limites dessa tecnologia leve 

na promoção da saúde e da cidadania do usuário. Para pesquisar essa questão, avaliamos a 

frequência da utilização dos métodos de comunicação terapêutica e não terapêutica na 

Atenção Básica. 

 

Tabela 1 – Frequência da comunicação terapêutica e não terapêutica utilizada pelos enfermeiros. 

Comunicação Nº % 

Terapêutica 110 68,75 

Não terapêutica 50 31,25 

Total 160 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando a tabela 1, calculamos a frequência (número de ocorrência de um evento) 

das respostas para os métodos terapêuticos e não terapêuticos, segundo o formulário utilizado 

para a coleta de dados (anexo 1). No total, obtivemos 160 respostas, dentre as quais 110 

(68,75%) correspondem a comunicação terapêutica e 50 (31,25%) para os métodos não 

terapêuticos. Pelos dados da tabela 1, observou-se uma pequena vantagem na frequência de 

utilização dos métodos, com um leve predomínio (+37,5%) do terapêutico sobre o método de 

comunicação não terapêutico. 
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A tabela 2 descreve os métodos terapêuticos (pergunta número 1 do questionário), 

com a quantidade de vezes que foi citada (frequência), bem como sua porcentagem 

correspondente. 

 

Tabela 2 – Frequência das estratégias de comunicação terapêutica utilizadas pelos enfermeiros durante 

as consultas de enfermagem. 

Métodos Nº % 

Escutar ativamente o paciente 09 8,3 

Compartilha observações 08 7,3 

Pratica a empatia 07 6,4 

Compartilha a esperança 04 3,6 

Compartilha o humor 08 7,3 

Compartilha os seus próprios sentimentos 01 0,9 

Emprega o toque 02 1,8 

Emprega o silêncio em determinadas situações 07 6,4 

Fornece informação clara ao paciente 08 7,3 

Esclarece pontos não compreendidos do discurso 06 5,4 

Focaliza o assunto tratado no diálogo 04 3,6 

Parafraseia o paciente 04 3,6 

Faz perguntas referentes ao assunto tratado 08 7,3 

Resume o que o paciente diz 05 4,5 

Se auto-expõe ao paciente 01 0,9 

Confronta o paciente 02 1,8 

Verbaliza aceitação 02 1,8 

Verbaliza interesse 03 2,7 

Usa frases incompletas 01 0,9 

Repete comentários 07 6,4 

Esclarece termos do paciente 07 6,4 

Solicita para o paciente repetir o que foi dito 06 5,4 

Não utiliza nenhum dos métodos acima citados 00 0,0 

Total 110 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O escutar com receptividade facilita a identificação dos problemas por parte do 

enfermeiro e permite melhorar a assistência ao paciente. No interior de uma relação de 

vínculo e escuta, há de se zelar pelo estabelecimento de metas e seleção das intervenções 

apropriadas à elaboração do plano de cuidados à prestação de atendimentos de enfermagem 

bem qualificados (SOUZA, PEREIRA E KANTORSKI, 2003). 

Escutar o que o paciente tem a dizer é o central na comunicação terapêutica e supõe 

criar uma metodologia e um ambiente favoráveis para que o paciente e o profissional possam 

trabalhar com a experiência do segundo, em transformar a enfermidade do primeiro, em algo 

menos difícil (JAKOBSON, 1989). 
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Para elaborar um plano de cuidados para o paciente, para entender como ele vive sua 

enfermidade, para ajudá-lo a adaptar-se à sua situação e conseguir uma melhor qualidade de 

vida, a chave está no que o paciente diz e como ele diz. Por meio de sua narrativa, o usuário 

poderá ouvir a si mesmo, começará a entender como vê seu problema de saúde, como vive 

sua situação e como a doença influi em sua vida e na vida de sua família. Assim, pouco a 

pouco, começará o processo de adaptação e troca diante da nova realidade que a doença lhe 

apresenta (JAKOBSON, 1989). 

A ajuda, por sua vez, pode ser promovida apenas pela escuta. Lazure (2004) afirma 

que, muitas vezes, o indivíduo necessita apenas ser escutado para que ordene e organize sua 

própria experiência, e mesmo que a solução para seus problemas pareça distante ou até 

impossível, o mero falar traz um alívio imediato para ele. 

O método ―emprega o silêncio em determinadas situações‖ (6,4%) e a técnica mais 

citada ―escuta ativamente o paciente‖ (8,3%) são duas estratégias que pertencem ao grupo das 

que Stefanelli (1985) considera que auxiliam a descrição da experiência e a expressão de 

pensamentos e sentimentos do cliente. 

No segundo grupo, de acordo com o mesmo autor, estão às técnicas que ajudam a 

esclarecer o que for expresso, sendo ―esclarece termos do paciente‖ (6,4%), a mais utilizada. 

No terceiro grupo, a pesquisadora Stefanelli (1985) explica que são aqueles métodos que 

permitem a existência de significação comum do que é expresso. Neste estudo, evidenciamos 

as seguintes: ―repetir comentários‖ (6,4%) e ―solicita para o paciente repetir o que foi dito‖ 

(5,4%). 

Como podemos observar, embora pelo menos um método de cada grupo 

comunicacional de Stefanelli tenha sido utilizado com frequência, observamos que algumas 

técnicas importantes, como o uso de frases incompletas, a auto-exposição ao paciente e o 

compartilhamento dos próprios sentimentos corresponderam a apenas 2,7% da amostra, ou 

seja, são pouco utilizadas pelos enfermeiros na Atenção Básica do município estudado. 

Os enfermeiros também foram questionados se na graduação houve instrução acerca 

dos métodos de comunicação terapêutica. Observou-se que 40% foram instruídos e 60% não 

foram. Tal disparidade é explicada por Spagnuolo e Pereira (2007), que enumera uma série de 

problemas que influenciam o aprendizado e a prática, tais como a educação de nível superior 

deficiente e com professores não qualificados, bem como comodismo por parte do enfermeiro 

em não tentar buscar entender o que o cliente quer expressar. Na opinião de Sadala e 
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Stefanelli (1996), no Brasil, sabe-se que os cursos de graduação em enfermagem incluem o 

ensino da teoria de comunicação no conteúdo das disciplinas profissionalizantes, de uma 

forma genérica, sem sistematização do seu ensino, com raras exceções.  

A interação professor-aluno também influencia na interação que os enfermeiros vão 

ter no seu dia-a-dia, bem como a aplicação das habilidades de comunicação terapêutica 

dependerão do contexto e das percepções do profissional (SPAGNUOLO e PEREIRA, 2007). 

Inúmeras pesquisas demonstraram, como aquelas citadas por Jakobson (1989) e Saraiva 

(2003) que aqueles enfermeiros que, durante a graduação, não foram instruídos sobre os 

métodos terapêuticos, são avaliados como profissionais deficitários em relação à qualidade da 

consulta ofertada. 

A respeito da percepção dos enfermeiros sobre seu modo comunicacional, inclusive 

sobre a utilização consciente da linguagem não-verbal, estudos apontam que os mesmos são 

falhos, pouco explorados e indicam a necessidade de investimentos contínuos na qualidade de 

ensino que se é oferecido aos alunos de graduação e pós-graduação em enfermagem, pois é 

sabido que o comportamento não-verbal, psicobiológico, determina o ser individual e gera 

influências sobre o cliente (SPAGNUOLO e PEREIRA, 2007). 

Também foi aplicada a seguinte questão: Você conhece os efeitos da comunicação 

terapêutica? Observou-se que 86% dos entrevistados disseram que ―não‖ enquanto que 14% 

revelaram que ―sim‖. 

O fato de a maioria desconhecer esses efeitos pode implicar num atendimento 

deficitário, com restrições ao cuidado do paciente. Esse cuidado, que é a verdadeira essência 

da enfermagem está relacionada diretamente à qualidade da assistência. Logo, aqueles que 

compreendem os benefícios que a utilização dos métodos traz para suas consultas, conseguem 

prestar uma assistência integral e com qualidade. Pelo descrito, torna-se claro que um efetivo 

processo comunicativo, funciona como uma espécie de ferramenta útil, que nas concepções de 

Saraiva (2003), atua no sentido de promover uma melhor adesão ao tratamento e otimizar os 

cuidados. 

Para Sadala e Stefanelli (1996), o reconhecimento por parte dos profissionais de 

enfermagem da importância do uso da comunicação terapêutica e o seu uso consciente, 

direciona-os a usá-la em cada situação de relacionamento com o paciente, tornando 

terapêuticos estes encontros. Portanto, o primeiro passo para o relacionamento terapêutico é o 

reconhecimento de sua importância. 
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No contexto das relações enfermeiro/cliente as competências e as perícias de 

comunicação são fatores determinantes no processo de comunicação/interação e por isso 

torna-se importante que eles aprendam, desenvolvam e, sobretudo implementem nas suas 

práticas, perícias de comunicação nas interações comunicativas mais complexas e delicadas.  

Desta forma, pensar nas práticas de enfermagem, numa lógica de pensamento crítico, ético e 

holístico, envolve o reconhecimento da importância da mesma no campo das relações 

interpessoais (SARAIVA, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se, neste estudo, que o relacionamento interpessoal e a comunicação não 

foram efetivos como deveriam ser, porém, não se pode negá-los nem fugir deles, em razão da 

sua importância para o processo de enfermagem. Assim, precisa-se trabalhar e desenvolver 

estratégias de relacionamento interpessoal e com isso efetivar a comunicação terapêutica entre 

enfermeiro e paciente, pois o processo de comunicativo deve ser priorizado como atividade de 

enfermagem relevante e essencial. 

Por meio das informações colhidas e do levantamento dos dados, pode-se confirmar 

a hipótese da pesquisa. Assim como foram alcançados os objetivos pretendidos. Estamos 

buscando um novo modelo assistencial. Essa busca contínua empreende esforços conjuntos e 

esperamos que esta pesquisa incite outros pesquisadores a estudarem a temática proposta. 

Esperamos também que as lacunas aqui existentes possam ser exploradas por outros 

acadêmicos que se sintam estimulados pela temática. 
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RESUMO 

Acadêmicos e professores da UNIC- Tangará Sul promoveram atividades para 

promoção da saúde da população, para isso desenvolveram métodos de instrução e 

diagnóstico de moradores de Tangará da Serra- MT sobre doenças sexualmente 

transmissíveis e métodos contraceptivos. Para isso, atividades práticas foram realizadas 

em 5 pontos da cidade, primeiramente os professores supervisionaram treinamentos dos 

acadêmicos. Em seguida, os alunos foram divididos em grupos de 20 para coletarem 

dados da opinião de 100 pessoas em cada local: centro da cidade, Vila Esmeralda, 

Jardim dos Ipês, Vila Araputanga e Vila Alta. Os resultados foram obtidos analisando 

estatisticamente os dados dos questionários através de frequência relativa e absoluta. Os 

acadêmicos, após aplicação do questionário na comunidade, realizaram ainda ação 

instrutiva apresentando peças sintéticas do aparelho reprodutor feminino e masculino, 

além de material disponibilizado pela prefeitura da cidade para prevenção de DSTs e 

vários métodos contraceptivos tanto feminino, quanto masculino. Pode-se observar que 

os participantes tinham em média 16-19 anos, o que pode ser atribuído ao local de 

coleta em proximidade com escolas. As características da maioria dos participantes 

foram: gênero feminino com ensino fundamental completo e renda familiar em torno de 

1 salário mínimo. Foi possível comprovar que a maioria eram solteiros, sem filhos e 

com início da vida sexual por volta dos 16-21 anos. Foi interessante perceber que a 

maioria não utilizou camisinha durante o primeiro ato sexual, enquanto que grande parte 

mantêm vida sexual ativa, indicando que precisa ainda ser realizado maiores instruções 

quanto aos métodos preventivos principalmente métodos de barreira. Também foi 

possível comprovar que a maioria da população tem início na vida sexual bastante 

jovem (da fase de criança para adolescente) e ainda não possuem muito o hábito de uso 

de camisinha pelo que relatado, o que indica que mais trabalhos no sentido de instrução 

precisa ainda ser realizado em Tangará da Serra-MT.  

 

Palavras-Chave: DST. Tangará da Serra-MT. Métodos contraceptivos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se da grande importância em abordar e investigar sobre a opinião de 

moradores quanto a doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) enfocando formas de 

controle e prevenção que também tem sido estudado em diferentes lugares (LINHARES 

et al., 2004; BEZERRA et al., 2012; DA FONTE et al., 2012), além da grande 

importância em utilização de métodos contraceptivos e anatomia dos sistemas 

reprodutores feminino e masculino (SPENCE, 2005; SOBOTTA 2006 a,b; GARTNER 

e HIATT, 2007; KIERSZENBAUM, 2008; JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).  

Esse trabalho estrutura-se por ações extensionistas oferecendo métodos de 

instrução e diagnóstico quanto a doenças sexualmente transmissíveis aos moradores da 

cidade de Tangará da Serra- MT, tendo sido também abordado métodos contraceptivos. 

O trabalho fundamenta-se na instrução da comunidade tangaraense complementando o 

que tinha sido apontado em estudos anteriores na região (ANDRADE et al., 2010). 

Em complemento ao trabalho executado por Andrade et al. (2010) que comprovou 

e constatou que a abordagem sobre aparelho reprodutor (masculino e feminino) e DSTs 

(envolvendo sexualidade) é de grande interesse da sociedade tangaraense, e que isso 

deveria ser mais explanado nas Escolas e na cidade de modo geral, merecendo assim 

receber mais incentivos e apoio das instituições de ensino foi proposto o 

desenvolvimento de ações com esse propósito. Esses autores ainda comprovaram a 

importância do incentivo em exposições orais, a fim de promover a desenvoltura 

acadêmica dos graduandos da área biológica e da área de saúde nos cursos de Ciências 

Biológicas e Enfermagem, o que corrobora a ideia de incentivar essa prática na área da 

fisioterapia e principalmente saúde da mulher que é uma área de atuação direta que está 

em constante desenvolvimento para a Fisioterapia no Brasil e isso está também sendo 

proposto nesse trabalho. Tendo ainda o intuito de instruir a população de Tangará da 

Serra principalmente jovens e adolescentes com relação a evitar gravidez indesejada. 

A gravidez indesejada na adolescência é tema de grande importância e tem sido 

extensamente abordada desde vários anos no Brasil. Entretanto, hoje em dia o enfoque 

maior, associado a gravidez indesejada é a presença concomitante de DST em 

adolescentes (DA FONTE et al., 2012). As DSTs principalmente AIDS representam 

importante problema de saúde pública, e suas complicações incluem a 

morbimortalidade materna e neonatal, como apontado por Da Fonte et al. (2012). No 
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Brasil, dispõe-se de políticas públicas que visam eliminar e/ou reduzir riscos da 

transmissão vertical, como ações educativas na assistência pré-natal e os autores 

concluem que as gestantes carecem ainda recentemente de maiores informações sobre 

as DST, bem como de formas de prevenção, que indicam então uma necessidade de 

política de instrução da comunidade brasileira mais abrangente.  

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral promover a oportunidade aos 

alunos do curso de fisioterapia e integrantes da Liga de sexualidade da UNIC- Tangará 

uma atualização e maior qualificação dos conhecimentos em sistema reprodutor 

consequentemente para instruir melhor a população tangaraense. Além disso, tem-se 

como objetivos informar a sociedade tangaraense sobre causas e consequências das 

DSTs (AIDS, Sífilis, Cancro, Gonorreia, entre outras), bem como seus respectivos 

métodos preventivos, além de informar sobre métodos para evitar gravidez indesejada, e 

avaliar ainda a opinião dos moradores da cidade de Tangará da Serra quanto a DSTs. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho foi aprovado pelo CEP- UNIC- Cuiabá e para o seu 

desenvolvimento, professores do curso de fisioterapia supervisionaram um treinamento 

na UNIC- Tangará da Serra-MT entre os acadêmicos de fisioterapia com aulas teórico-

práticas.  

O treinamento ocorreu com a apresentação e discussão de seminários em salas 

multimídia e laboratórios da UNIC, e após isso, foram realizadas inúmeras aulas 

práticas com a simulação de aplicação do questionário e/ou simulação de coleta dos 

dados entre os acadêmicos. Para a ação, os alunos foram subdivididos em grupos de 20, 

e a cada 4 semanas houve ação nos pontos de coleta de dados e execução do projeto, 

seguindo a sequência de desenvolvimento abaixo: 

 

1. PROPOSTAS DE TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO AOS ALUNOS ANTES 

DAS ATIVIDADES COM A POPULAÇÃO 

1.1 Identificando trato reprodutor feminino e masculino, métodos preventivos de DSTs 

e métodos contraceptivos 

Material: foram utilizadas peças sintéticas de aparelho reprodutor feminino e 

masculino, peças anatômicas de órgãos sexuais masculino e feminino em estado normal. 
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Fotomicrografias e imagens de alterações do trato genital por DSTs, preservativos 

femininos e masculinos, pílulas, Diu, anel intravaginal entre outros métodos 

contraceptivos. 

Objetivo dessa etapa: reconhecer o aparelho reprodutor feminino e masculino em 

estado normal e alterado por doenças sexualmente transmissível. Identificar DSTs, 

conhecer métodos de prevenção de DSTs e métodos contraceptivos.  

Plano de ação com os alunos: As peças foram estudadas e analisadas com os 

grupo de alunos por reuniões periódicas para que no final, o aluno pudesse ser capaz de 

identificar todas as partes do aparelho reprodutor feminino e masculino. Também foi 

ministrado exposições orais para que os alunos possam ser capazes de entender DSTs, 

bem como seus métodos preventivos seguida de esclarecimento de dúvidas e 

direcionamento dos questionamentos. Além disso, foi abordado tema de diferentes 

métodos contraceptivos para evitar gravidez indesejada e aprender sobre descarte 

correto de preservativos no meio ambiente.  

Na sequência foi realizado treinamento com os mesmos grupos de aplicação do 

questionário fechado para que os dados a serem coletados durante a execução da 

pesquisa pudessem ser avaliados cientificamente. Para isso, foi utilizado o questionário 

abaixo (FIGURA 01) para ser aplicado aos moradores tangaraenses, tendo isso esse 

questionário baseado em trabalho semelhante descrito por Silva et al. (2009). 

 

1.2-Instrução e desenvolvimento de palestras expositivas 

Alternativamente, alguns acadêmicos após o treinamento acima descrito, 

participaram ministrando palestras expositivas teórico-práticas, realizadas para a 

comunidade em geral que foram realizadas na Vila Esmeralda e escola municipal no 

Bairro San Diego. 

 

2-COLETA DE DADOS 

Foram coletados dados em cinco pontos específicos da cidade de Tangará da 

Serra-MT, Brasil, sendo eles: o centro da cidade, Vila Esmeralda e Jardim dos Ipês, vila 

Araputanga e vila Alta.  

Os resultados foram avaliados através de fotografias para comprovar a ação 

extensionista. Há que se ressaltar ainda que além dos integrantes das ligas da 
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fisioterapia, alguns acadêmicos do curso se organizaram e realizaram massagem quick 

entre a população durante o evento. 

Já com relação aos resultados obtidos através dos questionários, foi avaliado 

estatisticamente sob forma de frequência relativa e absoluta para comprovação da ação 

científica do projeto, o que contou com o apoio de estatístico que também treinou e 

auxiliou os acadêmicos envolvidos. 

 

FIGURA 01- QUESTIONÁRIO 
Idade:  

(  )15 a 19 anos        (  )20 a 29 anos       (  )30 a 39 anos         (  )40 a 49 anos        (  )50 a 59 anos   

(  )60 a 69 anos        

Renda mensal familiar: 

(  ) até 1 salário mínimo                            (  )de 1 a 3 salários mínimo 

(  ) de 3 a 6 salários mínimos              (  ) acima de 6 salários mínimos (  ) prefiro não responder 

Estado civil: 

(  ) solteiro (a)                 (  ) casado (a)                          (  )divorciado (a)              (  )separado(a) 

Qual a idade da iniciação sexual: 

(  ) não iniciou        (  )10 a 15 anos      (  )16 a 21 anos       (  )22 a 27 anos    (  ) acima de 28 anos 

(  ) prefiro não responder 

Utilizou método contraceptivo na primeira relação:   (  ) sim  (  ) não (  ) prefiro não responder 

Você tem vida sexual ativa (nos últimos 4 anos):      (  ) sim    (  ) não   (  ) prefiro não responder 

Qual o número de parceiros desde que iniciou sua vida sexual: 

(  )1        (  )2 a 5          (  ) 6 a 9               (  ) 10 ou mais           (  ) prefiro não responder 

                               Você tem conhecimento sobre:                    você ou seu parceiro(a) utiliza? 

Camisinha masculina             (  )sim      (  )não                                      (  )sim         (  ) não 

Camisinha feminina               (  )sim      (  )não                                      (  )sim         (  )não 

Coito interrompido                (  )sim      (  )não                                      (  )sim         (  )não 

Ogina-knaus ―tabelinha‖       (  )sim       (  )não                                      (  )sim         (  )não  

Anticoncepcional injetável   (  )sim      (  )não                                      (  )sim          (  )não 

Pílula                                     (  )sim      (  )não                                      (  )sim          (  )não  

Diafragma                             (  )sim       (  )não                                     (  )sim          (  )não 

Espermicida                          (  )sim       (  )não                                     (  ) sim         (  ) não 

DIU                                       (  )sim       (  )não                                     (  )sim           (  )não 

Temperatura basal                 (  )sim       (  )não                                     (  )sim           (  )não 

Billings ―muco cervical‖       (  )sim       (  )não                                     (  )sim           (  )não 

Sinto térmico                         (  )sim       (  )não                                     (  )sim           (  )não 

Vasectomia                            (   )sim      (   )não                                    (  )sim           (  )não 

Laqueadura tubária                (  )sim       (  )não                                     (  )sim           (   )não 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram inúmeros e interessantes os resultados obtidos nesse trabalho e, para um 

melhor entendimento, os dados obtidos serão separados por região de coleta para que 

possa ser mais fácil caracterizar a ação extensionista, enquanto que os resultados 

estatísticos serão organizados em conjunto e apresentados em sequência. 

Nos bairros Jardim dos Ipês e Vila Esmeralda (FIGURA 2) que também foi 

realizada palestra expositiva em outro momento (FIGURA 3), bem como no Centro da 

cidade que comprovam ação envolvendo inúmeros moradores (FIGURAS 2-3), o que 
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comprova o grande número de alunos e pessoas envolvidas. Nos bairros Vila 

Araputanga e vila Alta também foram avaliados. 

A palestra expositiva no Bairro San Diego a convite de professores da escola 

devido a grande repercussão na cidade contou com a associação com o projeto da 

Prefeitura de Tangará da Serra-MT e também envolveu e foi elogiado por vários pais de 

alunos. 

Com relação a parte científica desse trabalho foi possível constatar resultados bem 

instigantes. 

Pode-se observar que dos questionários respondidos, os participantes tinham em 

sua maioria média de 16-19 anos, indicando que a os participantes eram jovens, o que 

pode ser atribuído ao local de coleta em proximidade com escola. As características da 

maioria dos participantes foram ser do gênero feminino com ensino fundamental 

completo, com renda familiar em torno de 1 salário mínimo, o que índica grande grupo 

avaliado integrante de baixa renda. Foi possível comprovar ainda que a maioria dos 

participantes era solteiro, sem filhos e teve início da vida sexual por volta dos 16-21 

anos. Foi interessante perceber que a maioria não utilizaram camisinha durante o 

primeiro ato sexual, enquanto que grande parte dos participantes mantêm vida sexual 

ativa, indicando que precisa ainda ser realizado maiores instruções quanto aos métodos 

preventivos principalmente nas escolas e direcionada para jovens. 

Foi interessante perceber que 46,6% não utilizaram camisinha durante o primeiro 

ato sexual, enquanto que 65,88% dos participantes mantêm vida sexual ativa, indicando 

que precisa ainda ser realizado maiores instruções quanto aos métodos preventivos 

principalmente nas escolas e direcionada para adolescentes e jovens.  

Sabe-se e tem sido constatado atualmente que a idade de início da atividade sexual 

no Brasil tem diminuído no decorrer dos anos e há relação entre escolaridade, idade da 

primeira relação e o uso de preservativo como já observado e comprovado por outros 

autores atualmente (TAQUETTE, 2013) e corroboram com o observado nesse trabalho. 

Os autores concluíram ainda que quanto mais baixa a idade e a escolaridade, menor a 

chance do uso do preservativo também foi comprovado nesse estudo.  

Em outro estudo realizado por Teixeira et al. (2006) em três capitais de estados 

brasileiros revelou que a primeira experiência sexual com penetração ocorreu com até 

14 anos de idade em 53% dos participantes. Sabe-se que o Ministério da Saúde em 2007 
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verificou que o início da atividade sexual acontecia em média aos 15,3 anos e 

aproximadamente 36% têm o primeiro coito antes dos 15 anos. Mais antigamente ainda 

em outros estudos apontam a idade média de 14 anos e meio para os meninos e 15 anos 

para as meninas para o primeiro coito (ABRAMOVAY et al., 2004; TAQUETTE et al., 

2004). Entretanto existe, com a constatação desse trabalho uma indicação que a idade 

esteja cada vez mais sendo reduzida. Nesse estudo alguns resultados mostraram que 

apesar de não ser a maioria da população envolvida, uma parcela considerável teve 

início da vida sexual com idade em torno de 12-13 anos, indicando que essa provável 

redução na idade de início da vida sexual necessita de um maior e mais eficiente 

direcionamento desse tema entre crianças, jovens e adolescentes. 

Essa nossa proposta também é apontada por outros autores que enfocam que 

Prevenção na Escola deveria ser ampliada, oferecendo aos adolescentes escolares 

informações sobre a prevenção dos agravos relativos à atividade sexual e 

desenvolvendo ações de promoção da saúde, como, por exemplo, a distribuição gratuita 

em larga escala do preservativo masculino (TAQUETTE, 2013). De acorde com o 

autor, a escola é o lugar ideal de ensinar a pensar, portanto, deve ensinar as pessoas a 

pensar a sexualidade também. A educação sexual é parte obrigatória da educação para a 

vida e a escola é vista como um lugar apropriado para isso o que precisa ser mais 

discutido.  

Do ponto de vista das estratégias informativas, outro ponto importante e 

fundamental é uma maior difusão de informação sobre as DST, principalmente as 

assintomáticas, que acabam tendo o diagnóstico retardado e que pelo que observado no 

presente estudo poucas pessoas possuem conhecimento acerca de várias DSTs, e mais 

preocupante é a falta de conhecimento quanto a métodos de prevenção. 

Sendo assim, é possível concluir que precisa ainda ser realizado maiores 

instruções quanto aos métodos preventivos principalmente métodos de barreira. 

Também considerando que a maioria da população tangaraense tem início na vida 

sexual bastante jovem (da fase de criança para adolescente) e ainda não possuem muito 

o hábito de uso de camisinha, pode-se concluir ainda que mais trabalhos no sentido de 

instrução precisa ainda ser realizado em Tangará da Serra-MT principalmente em 

escolas. 

 



 
 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1388 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABRAMOVAY, M.; CASTRO, M. G.; SILVA, L. B. (Org.). Juventudes e sexualidade. 

Brasília, DF: Unesco, 2004. 

ANDRADE, L. L.; KRINSKI, D.; PINHEIRO, D.O. A prática curricular e o 

estreitamento da relação universidade-sociedade: atividade desenvolvida por alunos de 

ciências biológicas e enfermagem da Unemat/Tangará da Serra-MT. In: IV Fórum de 

Educação e Diversidade, Tangará da Serra-MT. Livro digital do IV Fórum de Educação 

e Diversidade. v. único. p. 1-9, 2010. 

BEZERRA, E.O.; CHAVES, A.C.P.; PEREIRA, M.L.D.; MELO, F.R.G. (2012). 

Análise da vulnerabilidade sexual de estudantes universitários ao HIV/AIDS. Rev Rene, 

13(5):1121-31, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. A Aids 

no Brasil. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/aids-no-

brasil>. Acesso em: 29 nov. 2012. 

DA FONTE, V.R.F., SPINDOLA, T.; MARTINS, E.R. C.; FRANCISCO, M.T.R.; 

CLOS, A.C.; PINTO, R.C. Conhecimento de gestantes de um hospital universitário 

relacionado à prevenção de DST/AIDS. Revenfermuerj, 20 (4): 493-9, 2012. 

GARTNER, L. P., HIATT, J. L. Tratado de histologia em cores. Rio de Janeiro, 

Elsevier, 576p., 2007.  

JUNQUEIRA, L. C., CARNEIRO, J. Histologia básica. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 488p., 2004.  

KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. RJ, 

Elsevier, 677p., 2008. 

LINHARES I. M., DUARTE G., GIRALDO P. C., BAGNOLI V. R. DST/AIDS: 

Manual de Orientações. São Paulo, Ponto, 179p., 2004.  

SILVA, V.L.L; PEREIRA, M.L.; MARTINS, S.S.; SANTANA, G. O conhecimento de 

métodos contraceptivos entre universitárias de enfermagem. Universitas: Ciências da 

Saúde, Brasília, 7 (2): 39-47, 2009. 

SOBOTTA, P. Ed PABST R. Ed.Atlas de Anatomia Humana vol 1: Cabeça, pescoço e 

extremidade superior. 21 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006a.  

SOBOTTA, P. Ed PABST R. Ed.Atlas de Anatomia Humana vol 2: Tronco, vísceras e 

extremidade inferior. 21 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006b. 

SPENCE, A. P. Anatomia Humana Básica. 3 ed. São Paulo: Manole, 2005.  

TAQUETTE, S.R. HIV/ Aids among adolescents in Brazil and France: similarities and 

differences. Saúde Soc. 22 (2): 226-35, 2013. 



 
 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1389 

TAQUETTE, S.R.; VILHENA, M.M.; PAULA, M.C. Doenças sexualmente 

transmissíveis e gênero: um estudo transversal com adolescentes no Rio de Janeiro. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20 (1): 282-90, 2004. 

TEIXEIRA, A. M. F. B. et al. Adolescentes e uso de preservativos: as escolhas dos 

jovens de três capitais brasileiras na iniciação e na última relação sexual. Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22 (7): 1385-96, 2006.  

 

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1390 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E AVALIAÇÃO NA ÁREA DE CARDIO-

PNEUMOLOGIA EM MORADORES DE TANGARÁ DA SERRA- MT 

 

Jéssica Silva Vasconcelos
431

 

Daniela de Oliveira Pinheiro
432

 

Roseli Honorato Arruda Carvalho
433

 

Tatiana de Arruda Ortiz
434

 
 

Resumo 

Foram oferecidos métodos de instrução e diagnóstico fisioterapêutico de moradores de Tangará 

da Serra- MT na área cardio-pneumologia. Alunos supervisionados por professores da área de 

fisioterapia- UNIC- Tangará promoveram atividades para promoção da saúde da população 

sobre risco cardíaco, IMC. Para isso, atividades práticas foram realizadas em 5 pontos 

estratégicos da cidade, primeiramente acadêmicos foram instruídos por aulas teórico-práticas. 

Em seguida, foram subdivididos em grupos de 20 para coletarem dados de 100 pessoas no 

centro de Tangará da Serra-MT, Jardim dos Ipês, e nas Vilas: Esmeralda, Araputanga e Vila 

Alta. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente por frequência relativa e absoluta. 

Após aplicação do questionário, foi realizado a instrução dos participantes para promoção da 

saúde. Pode-se observar que tinham em média mais de 50 anos, altura média em torno de 1,70 

m. Grande parte têm ensino fundamental incompleto ou nunca estudaram, sendo maioria 

homens que se consideram de raça parda, casados e não fumantes; já a média de peso foi 

considerada alta, ou classificada como sobrepeso. Foi possível observar que a maioria dizem 

não ingerir bebida alcoólica. Os dados de frequência cardíaca obtidos foram em média 

correspondente ao repouso (aproximadamente 80 bpm), enquanto que a frequência respiratória 

foi relativamente alta (≥ 30rpm), o que pode ter correlação com a forma com que foi aferida (foi 

solicitado que respirassem ―normalmente‖, o que pode induzir à hiperventilação). Grande 

número relataram problemas respiratórios, mesmo entre os não fumantes, o que indica possível 

associação do clima local. Entretanto, foi possível constatar ainda que grande parte não têm o 

hábito de realizar exames de rotina e a maioria não possuem o hábito diário de realizar 

exercícios físicos. Dos que possuem o hábito de realizar exercícios regularmente, a maioria o 

fazem 3x na semana, tendo sido a caminhada o exercício mais realizado. Uma parcela 

considerável dizem possuir hipertensão arterial sistêmica, entretanto a maioria não faz uso de 

medicação controlada, ou acompanhamento médico, o que mostra que mais trabalhos no sentido 

de conscientização e prevenção dos riscos cardíacos precisam ser feitos na cidade de Tangará da 

Serra-MT. 

 

Palavras-Chave: doença cardíaca, Tangará da Serra- MT, pressão arterial sistêmica.  
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se da grande importância em abordar e investigar sobre o risco de doença 

cardíaca enfocando formas de controle e prevenção que também tem sido estudado em 

diferentes lugares. Apesar das mortes por doenças cardiovasculares apresentarem 

quedas no Brasil, de acordo com dados de 2005 comparados com 2011, ainda 

apresentamos taxas elevadas de morte por tais doenças no país (Mansur e Favarato, 

2012). 

Esse trabalho estrutura-se por ações extensionistas oferecendo métodos de 

investigar e instruir os moradores da cidade de Tangará da Serra- MT. O trabalho 

fundamenta-se então na avaliação dos principais fatores de risco cardíaco e instrução da 

comunidade tangaraense. 

Segundo a American Heart Association (2011), os principais fatores de risco 

cardíaco são a hipertensão arterial, tabagismo, altas taxas de colesterol, diabetes, 

sobrepeso ou obesidade e inatividade física.  São responsáveis por quase 30% das 

mortes no país (Ministério da Saúde, 2011). 

Sabe-se que a hipertensão arterial é a condição mais comum vista em cuidados 

primários de saúde e leva ao infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, 

insuficiência renal e morte se não for detectada precocemente e tratada adequadamente 

(James et al., 2014), fator esse que nos impulsionou a realizar tal estudo.  

A carência de cuidados primários na saúde, e a falta de conscientização e 

prevenção da população tangaraense, merecem receber mais incentivos e apoio das 

instituições de ensino, portanto foi proposto o desenvolvimento de ações com esse 

propósito. Andrade et al., 2010 comprovaram a importância do incentivo em exposições 

orais, a fim de promover a desenvoltura acadêmica dos graduandos da área biológica e 

da área de saúde nos cursos de Ciências Biológicas e Enfermagem, o que apesar de estar 

relacionado a área de prevenção de DST, corrobora a ideia de incentivar essa prática na 

área da fisioterapia incluindo a fisioterapia respiratória, área essa carente de 

profissionais e em constante expansão na cidade Tangará da serra, MT, já que é uma 

cidade que não conta com apoio médico pneumologista até o momento (Enzweiler et 

al., 2013). 
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Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar a sociedade tangaraense 

sobre os principais fatores de risco de doenças cardiovasculares, investigar sobre hábitos 

de vida, informar e conscientizar sobre a prevenção dessas doenças. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi aprovado pelo CEP- UNIC- Cuiabá. Para o desenvolvimento, 

professores do curso de fisioterapia supervisionaram um treinamento na UNIC- Tangará 

da Serra-MT entre os acadêmicos de fisioterapia com aulas teórico-práticas.  

O treinamento ocorreu com a apresentação e discussão de seminários em salas 

multimídia e laboratórios da UNIC, e após, foram realizadas inúmeras aulas práticas 

com a simulação de aplicação do questionário e/ou simulação de coleta dos dados entre 

os acadêmicos. Para a ação, os alunos foram subdivididos em grupos de 20, e a cada 4 

semanas houve ação nos pontos de coleta de dados e execução do projeto. 

 

1-PROPOSTAS DE TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO AOS ALUNOS ANTES 

DAS ATIVIDADES COM A POPULAÇÃO 

 

1.1 Abordar os participantes, aferir pressão arterial, avaliar o índice de massa corpórea 

(IMC). 

Material: carteiras e pranchetas, esfigmomanômetro, estetoscópio, balança 

mecânica antropométrica, fita métrica.  

Objetivo: Demonstrar aos participantes a importância de controlar a pressão 

arterial bem como os cuidados com a alimentação e combater o sedentarismo para 

diminuir os riscos de doenças cardíacas. 

Plano de ação com os alunos: A pressão arterial foi aferida e o IMC calculado 

através de grupos com 3-5 alunos. Após, o questionário de hábitos de vida foi aplicado 

entre os alunos para que os mesmos pudessem treinar a abordagem e a desenvoltura 

durante a coleta. Foi ministrado palestra para que os alunos pudessem ser capazes de 

entender sobre o aparelho circulatório e os riscos cardíacos, bem como seus métodos 

preventivos.  

Também foi realizado treinamento de aplicação de questionário para que os dados 

pudessem ser avaliados cientificamente (FIGURA 01) entre os moradores tangaraenses. 
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2-COLETA DE DADOS 

Foram coletados dados em cinco pontos específicos da cidade de Tangará da 

Serra-MT, Brasil, sendo eles: o centro da cidade, Vila Esmeralda e Jardim dos Ipês, Vila 

Araputanga e Vila Alta.  

Os resultados foram avaliados através de fotografias para comprovar a ação 

extensionista. Com relação aos resultados obtidos através dos questionários, foi avaliado 

estatisticamente sob forma de frequência relativa e absoluta. 

 

FIGURA 01- QUESTIONÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO 

1- Aluno responsável: 

2- Idade: 

3- Altura: 

4- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo  (    ) Ensino Médio Completo  (     ) Ensino 

Superior Completo    (    ) Ensino Fundamental Incompleto (    ) Nunca estudou 

5- Cor/Raça:    (    ) Parda    (    ) Negra    (    ) Branca    (    ) Amarelo 

6- Gênero:    (    ) Feminino    (    ) Masculino 

7- Estado civil:    (    ) Solteiro(a)    (    ) Casado(a)    (   ) Divorciado(a)    (    )Viúvo(a) 

8- PA: _____ mmHg       FC: _____ BPM        FR: _____ RPM      Peso: _____Kg  

9- Fumante?    (    ) Sim    (    ) Não 

10- Convive com algum fumante?    (    ) Sim    (    ) Não 

11- Consome bebidas alcoólicas?  (   ) Sim   (   )  Não 

12- Se sim, com que freqüência:  (    ) Diariamente    (    ) Duas a três vezes por semana 

13- Você se considera: (    ) Ansioso(a)    (    ) Tímido(a)    (    ) Tenso(a)   (    ) 

Depressivo(a)  ( ) Alegre    (    ) Calmo(a)    (    ) Extrovertido(a) 

14- Faz exames de rotina?    (    ) Anualmente    (    ) Semestralmente        (    ) Raramente 

15- Pratica exercícios físicos?    (    ) Sim    (    ) Não 

16- Se sim, quantas vezes por semana?  (    ) De 1 a 2 vezes /Semana    (    ) 3 vezes/Semana   

(    ) Somente no meio da semana (    ) Todos os dias da semana (incluindo final de semana) 

17- Que tipo de exercício?    (    ) Caminhada    (    ) Corrida    (    ) Natação 

(     ) Tênis    (    ) Musculação    (     ) Ciclismo    (    )Outros 
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TABAGISMO 

18- Há quantos anos fuma? 

19- O que fuma?  (    ) Charuto   (    ) Cigarro  (    ) Cachimbo  (    ) Narguilé 

20- Quantidade por dia? 

21- Já tentou parar de fumar?    (    ) Sim    (    ) Não ( Pule para questão 24 ) 

22- Há quanto tempo? 

23- Quantas vezes já tentou parar de fumar?  (    ) Menos que 3   (    ) De 3 a 5   (    )Mais 

que 5 

24- Você foi influenciado a fumar?    (    ) Ninguém    (    ) Pais/Familiares    (    ) Amigos 

(    )Cônjuge    (    ) Meios de comunicação 

25- Você já foi aconselhado dos riscos de fumar?    (    ) Familiares    (    ) Médicos 

(    ) Amigos    (    ) Psicólogos    (    ) Meios de comunicação 

26-Fumou durante a gestação?    (    ) Sim    (    ) Não 

27-As advertências do maço de cigarros já te incentivaram a parar de fumar?   (    ) Sim, 

depende da figura () Não, pois não me impressionam  (    ) Não, pois acho sensacionalismo 

(exagero) 

28- Você consome café?    (    ) Sim    (    ) Não 

29- Se sim, com que freqüência? (    ) Até 2 xícaras por dia  (   ) De 3 a 5 xícaras por dia (   ) 

Mais de 5 xícaras por dia  

30- Você tem alguma doença respiratória?    (    ) Sim    (    ) Não 

31- Se sim, qual? 

32- IMC: ______ Kg/m² 

33- Cintura Abdominal: ______ cm. 

34- Quadril: ______ cm. 

35- CINT/QUAD: _____ cm. 

37- Se sim, quais? 

38- Patologias associadas: (     ) Diabetes   (     ) Hipertensão 

39- Faz uso de medicamentos para hipertensão?  (    ) Sim  (    ) Não 

40- Você tem alguma doença cardíaca? (    ) Sim  (    ) Não 

41- Se sim, qual? 

40- Há algum caso de doença cardíaca na família?  (     ) Sim    (    ) Não 

 

 

RISCO CARDÍACO                                                                                                                 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Pode-se observar um total de 184 participantes, distribuídos entre os cinco pontos de 

coleta. Com relação ao perfil da população, foi possível observar maior participação 

entre os homens, com idade média de 51 anos (TABELA 1) , o que pode ser atribuído a 

grande preocupação com o risco cardíaco nessa faixa etária. 

 

                TABELA 1: PERFIL DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

DP:Desvio padrão 

E. F Incompleto: Ensino Fundamental Incompleto 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2011) estudos do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia (São Paulo) mostram que 60% das vítimas acometidas por 

doenças cardiovasculares são homens, com média de idade de 56 anos, população essa 

que demonstrou maior interesse entre os participantes do presente estudo.  

Dentre os participantes, a maioria têm ensino fundamental incompleto e ainda 

pode ser observado que grande parte nunca estudaram, o que mostra a necessidade de 

maior instrução da população nesses lugares. A maioria não ingerem bebida alcoólica, o 

que indica uma preocupação com a saúde individual; dos que consomem álcool apenas 

poucos têm o hábito diário. Esses resultados vão de encontro com o Estudo AFIRMAR, 

(2003), o maior já feito no País, realizado pelo Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia.; o qual mostra que foram entrevistados 3.550 pacientes de 51 cidades 

brasileiras entre 1997 e 2000 e dentre os resultados, demonstrou fatores que diminuíam 

Dados Demográficos Média DP 

Gênero (%) (Masculino/Feminino) 78/77 63,9/36,1 

Idade (anos) 51,6 16,3 

Raça (Parda) (%) 59 48,4 

Escolaridade (%) (E. F. Incompleto) 43 35,2 

Estado Civil (%) (Casados) 72 59 
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o risco de infarto do miocárdio que são o consumo de álcool até 2 vezes por semana, 

renda R$ >1.200,00 e escolaridade universitária. 

De acordo com os dados de IMC foi constatado média de 27,92, o que indica 

sobrepeso da população analisada (TABELA 2). Foi possível constatar ainda que grande 

parte se dizem hipertensos e não têm o hábito de realizar exames de rotina e ainda a 

maioria não possuem o hábito diário de realizar exercício e fazem isso raramente. Dos 

que possuem o hábito de realizar exercícios físicos regularmente, grande parte deles o 

fazem 3x na semana, tendo sido a caminhada o exercício mais realizado. 

 

TABELA 2: FATORES DE RISCO CARDÍACO AVALIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               DP: Desvio padrão, DM: Diabetes mellitus, HAS: Hipertensão Arterial 

Sistêmica  

 

  Sabe-se que a principal característica das doenças cardiovasculares é a presença 

da aterosclerose, acúmulo de placas de gorduras nas artérias ao longo dos anos que 

impede a passagem do sangue. As causas da aterosclerose podem ser de origem 

genética, mas o principal motivo para o acúmulo é de origem comportamental. 

Obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão, colesterol alto e consumo excessivo 

de álcool são as principais razões para a ocorrência de entupimentos das artérias 

Risco Cardíaco Média DP 

Peso (kg) 72,6 16,6 

Altura (metros) 1,62 0,09 

IMC 27,92 5,2 

Tabagismo (%) 17 13,9 

DM (%) 17 9,4 

HAS (%) 41 22,8 

Sedentarismo (%) 63 51,6 

Raramente faz exame de rotina (%) 55 45,1 
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(AFIRMAR, 2003). O estudo ainda alerta que consultas regulares ao médico são 

essenciais para controlar pressão arterial, peso, orientação nutricional, além de avaliação 

física. Portanto, pode-se constatar que a população avaliada em Tangará da Serra, MT 

têm pelo menos 3 fatores potenciais para desenvolver doenças cardiovasculares 

(obesidade, sedentarismo e hipertensão), e que medidas simples quanto a mudanças 

comportamentais se fazem extremamente relevantes para diminuição dos riscos 

cardíacos, além de visitas regulares ao médico (BORGES et al, 2005). 

De acordo com o Ministério da Saúde, 2011, o comportamento preventivo ajuda, 

porém não afasta as chances de o problema aparecer. Um em cada dois homens pode ter 

alguma doença cardiovascular depois dos 60 anos. Por isso, manter uma dieta saudável, 

praticar exercícios físicos regulares e deixar de fumar são importantes. 

Com relação ao tabagismo, menos de 20% dos participantes possuem o hábito 

de fumar, o que demonstra baixa parcela da população estudada. Foi surpreendente o 

grande número de pessoas que relataram problemas respiratórios dentre os participantes, 

mesmo entre os participantes não fumantes, segundo informações colhidas, o que pode 

mostrar uma possível associação do clima local com os resultados obtidos. Segundo o 

estudo AFIRMAR (2003), o homem fumante tem cinco vezes mais chance de ter um 

infarto que o não-fumante, mas a associação com o clima não foi o foco dos autores 

acima.  

Esse trabalho se torna extremamente relevante no sentido de verificar a fragilidade 

da população tangaraense quando se trata de prevenção e mudança de hábitos de vida. 

Apesar do baixo índice de fumantes entre os participantes, a maioria está com 

sobrepeso, se dizem hipertensos e sedentários. 

Foi possível comprovar ainda a ação extensionista desse trabalho em todos os 

bairros avaliados como realizado no Jardim dos Ipês e Vila Esmeralda, Centro da 

cidade, Vila Araputanga e vila Alta (FIGURAS 2 e 3), o que comprova o grande 

número de alunos e pessoas envolvidas e a necessidade cada vez maior de trabalhos 

nessa área.  

Sendo assim, cada vez mais medidas comportamentais como conscientização e 

prevenção se fazem necessárias para diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. E a 

instrução quanto ao acompanhamento médico e realização de exames de rotina são 
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fundamentais para atenuação dos fatores relacionados a essas doenças. Com isso, pode-

se entender que a população se beneficiará com melhora da qualidade de vida. 
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RESUMO 

Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre o trabalho desenvolvido por 

acadêmicos do curso de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso. O 

trabalho foi realizado em uma Unidade de Saúde da Família – USF na cidade de 

Cáceres – MT, no período abrangente do segundo semestre de 2013 e primeiro semestre 

de 2014. Acompanhando as visitas dos agentes comunitários de saúde, podendo assim, 

exercer a promoção de saúde e acompanhamento específico de hipertensos e diabéticos 

cadastrados no Hiperdia da referida unidade de saúde, além do programa Saúde da 

Mulher e Saúde do Homem. Por meio de visitas domiciliares pôde ser feita a avaliação 

dos agravos à saúde e posterior aconselhamento de terapêutica farmacológica e não-

farmacológica. A partir disso, pôde ser percebida a receptividade e aceitabilidade que 

possibilitaram a adesão da comunidade aos programas oferecidos pela USF bem como a 

formação de uma nova percepção da Estratégia de Saúde da Família pela comunidade. 

 

Palavras chave: Saúde da Família. Agentes Comunitários. Saúde Pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mediante adoção de metodologias ativas para ensino da medicina. A ementa do 

curso de medicina da referida universidade, na disciplina de Interação em Saúde 

Comunitária (IESC), propõem a utilização da maquinaria pública de saúde para integrar 

o discente ao âmbito da saúde pública. Deixando para trás a ideia positivista de que 

primeiro é necessário saber para depois fazer e, considerando a prática como fator 

problematizador para que caso haja conhecimento intelectual insuficiente do discente 

diante determinada situação, esta o conduza a se sentir instigado a buscar o 

conhecimento. Caracterizando, desta forma, o discente como sujeito central na 

construção do conhecimento (SONZOGNO, 2004; MAIA, 2004).
 

Julgando que seja possível a criação de condições objetivas para o ensino-

aprendizagem em decorrência da presença de situações subjetivas no sentido que uma 

teoria é pratica de acordo com sua materialização e no conhecimento da realidade ou, na 

antecipação ideal de valores, ideologias, compromissos, concepções dos processos de 

conhecimento. Podemos afirmar que a teoria depende da prática, pois ―esta é 

fundamento da teoria, já que determina o horizonte de desenvolvimento e progresso do 

conhecimento‖(SONZOGNO, 2004; VASQUEZ, 1997).
 

O Programa Saúde da Família (PSF) surgiu no Brasil conforme os princípios do  

Sistema Único de Saúde (SUS) como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial da atenção básica propondo a família como centro de atenção. Assim, 

introduzindo ao processo de intervenção uma nova visão. Integrado ao PSF observa-se o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Este apresenta o Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) como forma de atingir toda uma população, criando uma 

onte entre esta e os centros primários de atenção à saúde (ROSA, 2005; BRASIL, 

2009).
 

Este artigo trata-se de um relado de experiência adquirida na disciplina Interação 

em Saúde Comunitária (IESC) que tem como objetivos iniciais: Mediar o contato do 

acadêmico  com os pacientes e a comunidade desde o inicio do curso, compreender 

ativamente o funcionamento do Programa Saúde da Família - visto que o IESC  é 

realizado dentro das instalações onde funciona a estrategia Saúde da família, contando 

com a presença  de toda a equipe multidisciplinar que este programa preconiza -   e 

possibilitar o treinamento das habilidades adquiridas nas salas de aula - sejam elas de 

cunho comunicacional, emocional ou técnico que possibilitam o aprimoramento precoce 
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de uma boa relação médico paciente futura. Neste relado serão expostas as experiências 

de dois módulos/semestres concluídos. Sendo que, em primeira instância, o foco era 

amplo (primeiro módulo), abrangendo todas as situações encontradas na comunidade e, 

posteriormente, sendo restringido aos programas mencionados no resumo deste artigo 

(segundo módulo). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O modelo educacional médico no Brasil passou por profundas mudanças. Estas  

mudanças proporcionaram a possibilidade de passagem do modelo tradicional de ensino 

para um modelo pedagógico que uni a complexa interdependência dos meios 

psicossociais, biológicos, sociais, ambientais e outros que possibilitaram uma 

reestruturação do aprendizado prático advindo da perspectiva das configurações do 

trabalho com a saúde. Tal mudança foi promovida por vários órgãos, entre eles o 

Ministério de Educação e Saúde, Diretrizes Curriculares Nacionais (DNC) para o curso 

de graduação em medicina, Programa de Incentivo para Mudanças no Currículo 

Médico, Associação Brasileira de  Educação Médica (ABEM) (COSTA et al, 2011; 

BRASIL, 2007; SIQUEIRA-BATISTA, 2009; COTTA et al, 2007). 

O novo modelo integra campos de conhecimento relacionados com uma 

metodologia de ensino e aprendizado. Focada principalmente no Aprendizado Baseado 

em Problemas (Problem Based Learning - PBL). Possibilitando ao estudante intervir na 

realidade através do ensinamento focado na comunidade e na interação com diversos 

integrantes dessa realidade (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS, 

2006; SILVEIRA, 2006). 

Em busca de metodologias ativas de ensino a Universidade de Medicina de 

McMaster desenvolveu o PBL. Sendo institucionalizado em 1969. O método se 

espalhou para diversas outras universidades como Universidade de Maastricht, na 

Holanda; Harvard nos Estados Unidos; Sherbrook, no Canadá; Universidade de 

Londrina e Escola de Medicina de Marília no Brasil. Totalizando, em 2011, 60 

universidades que adotavam esse método (MORIN, 2007; FERREIRAet al, 2007). 

Implantada no Brasil, juntamente com o Pacto em Saúde no ano de 2006, a ESF 

se divide em três componentes centrais: o pacto pela vida em defesa do SUS e de sua 

gestão. Diversos documentos demonstram evidências de que a ESF possui os mesmos 

princípios que norteiam o SUS. A atenção básica em saúde, conforme a Política 
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Nacional de Atenção Básica – PNAB de 2006 é orientada pelos seguintes princípios: 

―[...] da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vìnculo e 

continuidade, da  integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social‖. É neste contexto que o estudante de medicina provido da 

metodologia ativa atua, coadjuvante ao PACS, o que possibilita o acesso à realidade da 

saúde pública na área de abrangência de cada ESF (BRASIL, 1990). 

Sendo o PACS uma importante estratégia para a consolidação e o 

aprimoramento do SUS, partindo da ideia de reorientação da assistência domiciliar e 

ambulatorial. O desenvolvimento deste programa se dá por meio das ACSs, dentro de 

uma comunidade. Sendo que esta ACS, dependendo da realidade local e baseada nas 

necessidades, atender entre 400 e 750 pessoas; desenvolvendo atividade de promoção e 

prevenção de saúde por meio de ações educativas coletivas e individuais, nos domicílios 

e na comunidade (DALPIAZ & STEDILE, 2011). 

Conclui-se então que, de acordo com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais- 

DNC para o curso de medicina, o ensino em saúde atual deve  prezar por valorizar a 

atenção básica de saúde, uma vez que o nível básico de atenção médica quando bem 

gerido, administrado e executado poderia reduzir severamente a demanda por níveis de 

alta complexidade hospitalar, reduzindo o tempo de espera por procedimentos 

ambulatoriais, clínicos ou cirúrgicos. A Universidade do Estado de Mato Grosso – 

UNEMAT, adota a nova DNC para seu curso de Bacharelado em Medicina, assim, 

utiliza de metodologias ativas de ensino aprendizagem, no qual, o acadêmico torna-se 

construtor ativo de seu conhecimento, retirando o tradicional método centrado no 

professor e em aulas unidirecionais com a individualização do conteúdo abordado.  

 

METODOLOGIA  

 

Este artigo se insere como um relato de experiência possibilitado pelo 

acompanhamento de ACS no seu processo de trabalho, com o intuito de integrar os 

acadêmicos de medicina à saúde pública, mais especificamente a ESF e PACS.  O 

objetivo do grupo foi verificar a singularidade da população abrangida pela área 5 do 

município de Cáceres – MT sob abrangência do ESF – CAIC, localizado no bairro 

Jardim União da referida cidade; e levar às famílias visitadas uma proposta adaptada a 

cada realidade para melhora da saúde em seu amplo aspecto. 

O primeiro módulo teve uma abordagem generalista, os alunos foram divididos 

em grupos e estes grupos direcionados às Unidades da Saúde da Família (USF) do 
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Município de Cáceres - MT.  Uma vez dentro da USF, fomos distribuídos de maneira a 

acompanharmos individualmente ou em dupla,  as agentes comunitárias de saúde em 

suas visitas domiciliares, podendo juntamente com elas conhecer bem sua micro-área, 

seus moradores e acompanhar os principais agravos à saúde daquela população 

Dentro do primeiro módulo munidos do conhecimento teórico e técnico 

abordado em sala de aula, vivenciamos ativamente o funcionamento de uma USF, 

entramos em contato com o sistema de atenção básica  o SIAB, efetuando o 

preenchimento de suas fichas protocolares, em conjunto com as Agentes Comunitárias 

de Saúde (ACSs) realizando o cadastro dos moradores da micro-área e também a 

atualização de cadastros já existentes. No início do acompanhamento das ACSs, abertos 

a todas as situações encontradas, foram realizadas 75 visitas. Nestas, rotineiramente, 

foram aferidas pressões. Em situações quando algum integrante da família portava 

algum acometimento da saúde, os medicamentos eram conferidos; a adesão ao 

tratamento questionada e também os hábitos de vida. 

Dentro do segundo módulo, fomos orientados a direcionar esforços para a 

população usuária do HIPERDIA, programa da UBS voltado para portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes  Melito (DM). As visitas domiciliares 

se estenderam de março a junho de 2014, sendo realizado o acompanhamento 

prioritariamente semanal destas famílias. Nas visitas aos pacientes do Hiperdia foram 

realizados: aconselhamento para mudança nos hábitos de vida; explicação sobre a 

farmacoterapia utilizada; aconselhamento para adesão ao tratamento; aferição de 

pressão arterial e HGT (Hemoglicoteste) no intuito de avaliar os níveis sanguíneos de 

glicose. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentro das expectativas planejadas estavam a promoção de saúde, 

acompanhamento de agravos à saúde e sua posterior notificação, aumentar a adesão da 

população aos programas de saúde oferecidos pela USF, tais como: Saúde da mulher, 

Saúde do Homem, Hiperdia e Saúde bucal. Aumentar a credibilidade na Saúde pública e 

conseguir fomentar a busca por uma melhor qualidade de vida por parte da população.  

Criar a consciência da importância de uma rotina de preservação da saúde, tendo em 

vista a proximidade da UBS de suas residências, fortalecendo a confiança na relação 

paciente e equipe multidisciplinar da estratégia saúde da família. 



 
 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1404 

 As expectativas realizadas foram deveras motivadoras, pois houve uma adesão 

crescente aos programas de saúde da UBS. Pudemos verificar, por exemplo, a partir das 

atividades desenvolvidas que, as mulheres aconselhadas procuraram a UBS para realizar 

os exames preventivos para câncer do colo do útero após terem sido informadas, por nós 

estudantes, de que na unidade este exame era realizado gratuitamente e que era de 

grande importância que realizassem todos os anos, algumas mulheres estavam há mais 

de 10 anos sem realizar uma consulta ginecológica. 

 Após algumas visitas e a observação dos hipertensos, foi possível detectar a 

utilização de medicamentos de maneira equivocada, o que acarretava um não controle 

da HAS, então foi aconselhado de maneira repetitiva que os pacientes se consultassem 

com o médico da UBS para fazer uma reavaliação da terapêutica utilizada, e como 

acompanhamos os pacientes antes e após a consulta, pudemos perceber que a maioria 

teve sua terapêutica alterada pois a medicação não era efetiva. Portanto tomamos como 

objetivo nas próximas visitas acompanhar estes pacientes em seu novo tratamento e 

verificar a eficácia, aferindo a pressão arterial, notando se havia modificação nos 

padrões pressóricos pregressos e, aconselhando modificações nos hábitos de vida que 

poderiam melhorar os resultados da terapêutica e a qualidade de vida consecutivamente. 

 As expectativas limitadas esbarram em problemas socioculturais claros, como a 

carência econômica, que dificulta a modificação de alguns hábitos alimentares, pois o 

preço de uma alimentação rica em legumes, cereais ou frutas, também dificulta a 

aquisição de alguns itens de higiene, ou mesmo medicamentos que a UBS não 

disponibiliza. Nestes casos aconselhamos a busca da farmácia de alto custo, para que 

recebessem o remédio gratuitamente, porém, os entraves burocráticos acabavam por 

desestimular o paciente.  

Barreiras culturais também foram encontradas, como o analfabetismo, que 

dificultava a realização do tratamento  corretamente por alguns pacientes, estes por não 

saberem ler possuíam grande dificuldade na administração de medicamentos, em alguns 

casos foi necessário fazer uma abordagem lúdica com cores para que soubessem qual 

medicamento tomar nos  horários diurno e notúrno. 

A crença também configura uma dificuldade em alguns casos, pois houve 

pacientes que não acreditavam nos medicamentos oferecidos pela UBS e somente se 

tratavam com terapias alternativas ou com terapias religiosas. Nestes pacientes foi 

preciso por em prática com mais ênfase as habilidades de comunicação aprendidas em 

sala de aula, uma vez que não se pode deslegitimar sua crença, porém não se pode de 
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maneira alguma, não informar ao paciente a necessidade de seu tratamento e os riscos 

que ele corre ao abandonar uma terapia necessária ao seu bem estar. 

Dentre as dificuldades encontradas, a mais significativa foi a resistência da 

população em relação à UBS. O imaginário de uma unidade sem médicos, nem 

remédios nem enfermeiros se instalou na população, a qual hoje tem receio de perder 

seu tempo indo a uma unidade  onde não há resolubilidade. Há claramente um 

preconceito em relação à saúde pública, na maioria das casas visitadas os moradores 

ficavam surpresos ao saber que existem médicos e que o tratamento para várias 

patologias eram oferecidos gratuitamente. Muitas mulheres nem sequer sabiam da 

existência de um programa voltado para a saúde delas em funcionamento na UBS de seu 

bairro. Grande parte da população hipertensa comprava os mesmos medicamentos 

distribuídos gratuitamente na UBS, e há anos não realizavam consulta médica pois não 

tinham o dinheiro para pagar uma consulta particular 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a interação comunitária foi possível notar a importância de uma 

participação presencial da atenção básica na comunidade, uma vez que há inúmeras 

barreiras formadas, muitas vezes pela própria comunidade, dificultando a busca pelo 

serviços de saúde por parte da comunidade. Nós estudantes, atuamos como um elo entre 

a comunidade e a Unidade de Saúde, fazendo a ponte de contato, trazendo informações 

e oferecendo uma nova visão sobre o atendimento e os serviços oferecidos pela UBS. 

Atuando na promoção de saúde, pode ser notada a aceitação de nossa presença 

por parte da comunidade. Fomos recebidos com respeito e boas expectativas, portanto, 

conseguimos exercer o aconselhamento em relação aos hábitos de vida e às terapêuticas 

a serem adotadas. Como resultado, conseguimos visualizar o aumento do número de 

consultas para exames de rotina, tanto por parte de pacientes do sexo masculino quanto 

do feminino, sendo assim, pode-se inferir às visitas domiciliares e ao aconselhamento 

contínuo realizado, como sendo fatores motivadores para que esta comunidade buscasse 

a Unidade Básica de Saúde. 

Enfim, apesar de termos um bom resultado nestes dois módulos, é preciso 

salientar que, por se tratar de uma comunidade carente, várias dificuldades foram 

encontradas. Dentre estas dificuldades encontramos a modificação de hábitos de vida 

que é complexa e envolve uma ampla esfera de atitudes a serem tomadas, por exemplo: 
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visitas frequentes ao médico, dentista, atividade física, reeducação alimentar, melhor 

aproveitamento do tempo disponível para lazer. Sendo que todos estes tópicos foram 

abordados durantes as visitas domiciliares, claramente, é possível perceber a dificuldade 

em realizar tantas modificações nos hábitos já concretizados, portanto, nota-se a 

importância do trabalho do ACS e dos estudantes de medicina realizando as visitas 

domiciliares, para que, cada vez  mais, os atos benéficos sejam postos em prática, e que 

a população tenha contato direto com a Estratégia Saúde da Família. Podendo dessa 

forma, a promoção de saúde ser efetiva e proporcionar melhorias na qualidade de vida 

da população assistida pela Unidade de Saúde da Família. 
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RESUMO 

O processo de envelhecimento está associado a várias modificações no organismo e 

uma delas refere-se ao comprometimento das aptidões físicas, tendo como reflexo o 

prejuízo da capacidade funcional desta população. Vários estudos vêm sendo 

desenvolvidos e afirmam que a prática de exercício físico contribui para a melhora do 

desempenho físico e diminuição dos níveis de triglicérides (TG), colesterol total (CT), 

lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), proteína C reativa e o aumento da 

lipoproteína de alta densidade (HDL-C) independente da idade do praticante. O presente 

estudo teve como objetivo verificar a relação entre algumas capacidades físicas com o 

perfil lipídico e o nível de proteína C reativa em quarenta e quatro mulheres idosas, na 

faixa etária de 60 a 79 anos, frequentadoras do Centro de Convivência Padre Firmo, da 

cidade de Cuiabá – MT. Realizou-se uma bateria de testes físicos, sendo: força de 

preensão da mão, membros inferiores e superiores (dinamometria), resistência muscular 

(sentar e levantar da cadeira), flexibilidade (banco de Wells) e velocidade de 

caminhada. O PCR e as concentrações lipídicas foram estabelecidos mediante 

procedimentos laboratoriais utilizando as técnicas de soro de aglutinação e enzimático 

automatizado respectivamente. O tratamento estatístico utilizado foi a correlação linear 

de Pearson, a 5% de significância e intervalo de confiança de 95%. Verificou-se relação 

positiva entre a HDL x flexibilidade (r=0,33; P=0,03). Tendeu a relação o HDL x força 

escapular (r=0,26; P=0,09), o HDL x força isométrica de membros inferiores e lombar 

(r=0,30; P=0,06). No entanto, o CT, o TG, o LDL e a PCR não se relacionou com 

variável alguma dos testes físicos. Encontrou-se limitação no estudo devido ao n 

reduzido e fatores confundidores que exercem impacto significativo sobre o perfil 

lipídico. Os níveis de PCR poderiam ter sido realizados através de métodos 

ultrassensíveis, o que poderia dar maior sensibilidade às relações. 

 

Palavras-chave: Capacidade funcional. Testes físicos. Perfil lipídico. Idosos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo do envelhecimento é caracterizado por inúmeras modificações no 

organismo do ser humano que conduz a uma perda progressiva da capacidade funcional 

e põem em risco a qualidade de vida do idoso por limitar sua aptidão de realizar 

atividades rotineiras. O sedentarismo, que tende acompanhar o envelhecimento, é um 

importante fator de risco para as doenças crônico-degenerativas, especialmente as 

cardiovasculares. (ALVES et al., 2004). As enfermidades coronarianas e acidentes 

vasculares cerebrais são responsáveis pelos maiores coeficientes de mortalidade por 

causa específica no Brasil e no mundo (RIBEIRO, 2000). 

O desempenho físico dos idosos está relacionado com as capacidades físicas, 

como a força, a flexibilidade e a resistência que quando debilitadas podem desencadear 

distúrbios musculoesqueléticos graves, que resultam em dor e desconforto considerável 

(POLLOCK e WILMORE, 1993). Estas capacidades físicas mencionadas são 

consideradas componentes da aptidão física relacionada à saúde, de acordo com Glaner 

(2003). 

Além do processo fisiológico do envelhecimento que torna o idoso suscetível às 

doenças cardiovasculares (DVC), estas ainda são influenciadas por fatores de risco 

como tabagismo, obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial e sedentarismo, os 

quais provocam processos inflamatórios que tendem a elevar o nível da proteína C 

reativa (PCR), (SASAKI, et al,.2008). 

 Assim se torna relevante investigar capacidade funcional dos idosos e a relação 

com os fatores de risco associados com as alterações do perfil lipídico e dos níveis de 

PCR. Este estudo tem como objetivo relacionar o desempenho físico com o perfil 

lipídico e o PCR analisando se existe correlação entre estas variáveis. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O individuo até chegar à terceira idade, última fase do ciclo de vida, passa pelo 

processo de envelhecimento caracterizado pela perda de capacidade de adaptação e 

diminuição das funções vitais, diretamente ligados aos fatores ambientais e genéticos. 

Cada ser humano apresenta uma individualidade e ritmo diferente neste processo. 

Refere-se a fatores ambientais o estilo de vida, a alimentação, os cuidados da saúde e 

consequentemente a qualidade de vida de cada um. Os fatores genéticos estão ligados à 

quantidade de material genético na célula, ao número de replicações que ao passar dos 
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tempos perde a capacidade no seu funcionamento, além da predisposição às doenças 

(FETT, 2000). 

A partir dos 30 anos a capacidade funcional diminui até a fase senil, tornando 

comum a ocorrência da disfunção tireoidiana que afeta o metabolismo provocando o 

aumento de peso, diminuição da flexibilidade e da massa muscular, consequentemente 

da força, dificultando a mobilidade e por consequência a dificuldade de execução das 

atividades de vida diária. A função imunológica comprometida é mais um fator 

prejudicial entre os idosos então os problemas de saúde mais diversos passam a existir, 

sendo os mais frequentes a artrite, hipertensão, doenças cardíacas, comprometimento 

ortopédico, visual e auditivo, cataratas e diabetes (NIEMAN, 1999).  

A força muscular de um indivíduo atinge o auge aos 30 anos, a partir dos 50 

anos de idade apresenta queda de até 15% a cada década, causada pela perda de massa 

muscular, ao comprometimento da síntese proteica e à menor atividade física. O 

desempenho físico e a capacidade de realizar atividades cotidianas são afetados e como 

consequência o idoso se torna dependente de outras pessoas. Além disso, a fraqueza 

muscular dos membros inferiores aumenta o risco de quedas e lesões (CARVALHO e 

SOARES, 2004). 

De acordo com muitos gerontologistas, que estudam sobre o assunto, um 

ingrediente fundamental para o envelhecimento saudável é atividade física regular, visto 

que as pessoas idosas são as mais beneficiadas pela atividade. Para manter a qualidade 

de vida e lidar com as atividades cotidianas é importante o idoso manter melhor aptidão 

física possível. As atividades diárias requerem um nível mínimo de força muscular, 

coordenação, flexibilidade e equilíbrio (NIEMAN, 1999). 

 De acordo com Freitas et al, (2006), a prática atividade física é aconselhada, 

pelo menos por 30 minutos diários, para evitar as alterações da aptidão física, manter a 

força normal e a função articular que é essencial para o desenvolvimento esquelético, 

preservar a capacidade motora, favorecer a distribuição de gordura, eliminar sintomas 

de depressão e ansiedade, manter a saúde cardiovascular e consequentemente aprimorar 

a qualidade de vida. 

O perfil lipídico compreende as dosagens do colesterol total, triglicérides, 

lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), 

disposto no sangue. Quando encontradas em níveis alterados no sangue é chamada de 

dislipidemia que se associada ao aumento de risco cardiovascular. A idade e o perfil 

lipídico são fatores de risco para as doenças cardiovasculares (DCV) ou 
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arteriocoronarianas (DAC). Dâmaso (2001), afirma que o exercício físico aeróbico, 

realizado com intensidade moderada e longa duração, promovem importantes 

adaptações do metabolismo lipídico. Diversos fatores podem exercer impacto sobre o 

perfil lipídico, como a dieta, o tabagismo, exercício físico, consumo de álcool e  perda 

de peso. 

O organismo produz seu próprio colesterol e também absorve de certos 

alimentos, presente nas células, no tecido cerebral e nervoso, é essencial na formação de 

ácidos biliares e alguns hormônios. Tem grande importância na regulação do 

metabolismo, no crescimento e na reprodução, portanto é necessário para o bom 

funcionamento do organismo. A preocupação é quando o nível encontra-se elevado no 

sangue, o excesso é depositado nas paredes arteriais aumentando o risco de doença 

cardíaca (NIEMAN, 1999). 

São lipídios primários de uma dieta normal constituem 95% das gorduras do 

organismo, quando consumida em excesso. As triglicérides é a forma de gordura 

armazenada nos tecidos subcutâneos, principalmente abdominal, quando o individuo se 

alimenta em demasia, seja em forma de hidrato de carbono ou gordura (SILVA, 2005). 

À medida que as pessoas envelhecem a tendência é aumentar os níveis de triglicérides. 

A alimentação balanceada combinada com a prática de atividade física contribui no 

nível de TG.  

O LDL-C é responsável por transportar colesterol por todo o corpo para 

fornecimento às células. Quando oxidadas, lesionam as paredes das artérias provocando 

o estreitamento arterial e aumentando o risco da doença cardíaca. Constituído de maior 

parte de componente lipídico e menor componente proteico, os LDL transportam grande 

quantidade de colesterol sérico total, que possuem afinidade pelas células da parede 

arterial. O exercício físico tanto moderado como vigoroso provocam alterações 

favoráveis no LDL-C, independente do consumo lipídico da dieta ou da composição 

corporal do individuo (McARDLE, et al, 2002).  

A lipoproteína de alta densidade (HDL-C) o para proteger contra as doenças 

cardíacas, responsável por remover o colesterol da parede arterial e transportá-lo para o 

fígado que será excretado pelo intestino mais tarde.  Um estilo de vida saudável 

caracterizado pela prática regular de exercícios físicos afeta favoravelmente o nível 

desta lipoproteína (MONTEIRO et al., 2007). 

Segundo Scárdua, (2004), a proteína c-reativa é uma substância sintetizada no 

fígado em resposta de alguma inflamação, quando encontrada elevada nos pacientes 
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com quadros de DVC. Foi descoberta em 1930 e desde então vem sendo utilizada com 

frequência na avaliação de pacientes com qualquer desordem inflamatória. Além de ser 

indicada quando o individuo possui alguma inflamação, outros fatores contribuem para 

seu aumento, como: a obesidade, o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, o 

tabagismo, o câncer e outros.  

O nível elevado de PCR tem sido relacionado como fator de risco independente 

para doenças cardiovasculares e coronarianas, além do diabetes mellitus e a hipertensão 

arterial. Segundo Sasaki et al, (2007), a obesidade tem relação direta com o nível de 

PCR e se associam positivamente com a mortalidade por causas gerais e 

cardiovasculares.  

O envelhecimento provoca impacto no organismo humano e alterações 

biológicas, psicológicas e sociais que se associam a limitações fisiológicas e funcionais, 

sendo o decréscimo das capacidades físicas, necessárias para a execução das atividades 

rotineiras, uma das características mais acentuada. A atividade física é uma forma de 

impedir e minimizar os declínios físicos frequentes que acompanham a idade avançada. 

Segundo Papaléu Netto (1996), as capacidades são desenvolvidas até 20 ou 31 anos e 

seu desempenho é diminuído de acordo com o avançar da idade até chegar a patamares 

indesejáveis e comprometendo a capacidade de realização das tarefas diárias.  

Alguns estudos indicam que pessoas com pouca capacidade física não estão 

aptos para realizar atividades que são importantes na determinação de sua 

independência. A manutenção das capacidades físicas como a força, a flexibilidade, a 

resistência e a velocidade são fundamentais para manter a autonomia uma vez que estão 

relacionados com a performance motora e a saúde do idoso (ALVES et al., 2004). 

Todas as capacidades físicas são treináveis, ou seja, podem ser melhoradas, 

portanto a prática de atividade física promove o bom funcionamento destes 

componentes e como consequência a autonomia dos idosos, a diminuição das quedas e a 

realização das atividades rotineiras. 

 

3 METODOLOGIA 

Participaram da pesquisa 44 idosas entre 60 e 79 anos frequentadoras do Centro 

de Convivência Padre Firmo, todas as participantes após serem informadas sobre a 

proposta do estudo e os procedimentos, assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido e foram encaminhadas a uma bateria de testes físicos e exame de sangue.  
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Foram utilizados três dinamômetros portáteis (Dinamômetros Oswaldo Filizola, 

LTDA; Brasil). Para verificar a velocidade de caminhada foi demarcado em um solo 

plano de 11 metros de comprimento as medidas de 3 e 8 metros, utiliza-se o melhor 

tempo obtido para calcular o resultado. O teste de sentar e levantar da cadeira utilizou-

se 30 segundos para marcar a quantidade de movimentos realizados. O teste de 

flexibilidade foi realizado em banco de Wells. Os exames laboratoriais foram realizados 

através de exame de sangue coletado em jejum de 12 horas para avaliação das pacientes 

no Hospital do Câncer no município de Cuiabá, Mato Grosso. 

A concentração sanguínea da proteína c-reativa (PCR) foi verificado através do 

exame de sangue coletado em jejum. Esta substância foi determinada pelo método de 

soro aglutinação. As frações sanguíneas de triglicérides, colesterol total, HDL-c e LDL-

c foram verificadas através do método enzimático automatizado. 

Através do teste de Kolmogorov e Smirnov foi observado se as amostras tinham 

distribuição normal, a fim de escolher o método estatístico mais adequado. Para 

comparar os grupos entre si utilizou-se o teste de Mann-Whitney para amostras 

independentes, quando não houve distribuição normal, ou o teste t não pareado, na 

distribuição normal. A fim de verificar a associação entre duas variáveis utilizou-se a 

correlação linear de Pearson quando a amostra apresentasse distribuição normal, e se 

não, a de Spearman. Os resultados foram representados pela média e desvio padrão 

(DP) e para as figuras das associações, como valores individuais. Todas as conclusões 

estatísticas foram realizadas no nível de 5% de significância com intervalo de confiança 

de 95% (DAWSON e TRAPP, 1994). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos através de exames laboratoriais e testes físicos foram 

agrupados em tabelas e analisados.  Os exames bioquímicos foram realizados pelas 44 

participantes, porém uma idosa apresentou nível muito alto de triglicérides e não foi 

possível a verificação da quantidade de LDL-C e HDL-C em seu sangue.  
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Tabela 1 - Valores referentes ao perfil lipídico e PCR 

Componente N Média±DP Min-Máx 

CT 44 197,18±39,4 120-279 

TG 44 159,02±118,08 831-43 

LDL-C 43 107,65±37,18 183,4-31,6 

HDL-C 43 59,69±3,25 66-52 

PCR 44 6,18±1,04 7-0,17 

CT = colesterol total. TG = triglicerídeos. LDL-C = Lipoproteína de Baixa Densidade. HDL-C = 

Lipoproteína de Alta Densidade. PCR = Proteína C-Reativa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 2 ilustra os resultados encontrados no que diz respeito aos parâmetros 

do desempenho físico das idosas.  A redução do n em algumas variáveis deve-se a 

problemas físicos ou incapacidade que as impediram de executar alguns testes físicos. 

 

Tabela 2 - Valores referentes ao desempenho físico 

COMPONENTE N MÉDIA±DP MIN-MÁX 

VC (m/s) 44 1,73±0,40 2,5±0,87 

Flex (cm) 41 27,4±8,63 46±12 

FPMD (Kg) 44 21,48±4,49 33,5±14,5 

FPME (Kg) 43 19,39±1,42 27,5±8,5 

FE (Kg) 43 11,99±3,06 23±7,5 

FMIL (Kg) 41 47,53±14,87 75±18 

RMLI (repetições) 42 10,42±2,39 15±5 

VC = velocidade de caminhada; Flex = flexibilidade; FPMD = força de preensão de mão direita; FPME = 

força de preensão de mão esquerda; FE = força escapular; FMIL = força de membros inferiores e lombar; 

RMLI = resistência muscular localizada de membros inferiores. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi observada correlação positiva entre HDL-C e a flexibilidade (r=0,33; 

P=0,03) e tendência com FE (r=0,26; P=0,09) e com a FMIL (r=0,30; P=0,06), como 

mostra abaixo na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tendências e Correlações das variáveis com HDL 

 P < 0,05 r 

Flex 0.03 0,33 

FE 0.09 0,26 

FMIL 0.06 0,30 

Flex = flexibilidade, FE= força escapular, FMIL=Força de membros inferiores e lombar. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As maiorias das idosas apresentaram normalidade para as variáveis relacionadas 

ao perfil lipídico. Quanto ao Colesterol Total, vinte e seis delas estavam dentro do valor 
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recomendado e sete estavam acima do valor recomendado, para o LDL-C, trinta e seis 

possuíam níveis normais e cinco estavam acima do valor adequado, na variável 

Triglicerídeos trinta e uma apresentaram índice normal e nove com valor alto. Todas as 

idosas estavam com o valor correspondente ao ideal no exame de HDL-C. 

A média da Resistência Muscular Localizada de membros inferiores foi de 10 

repetições, sendo o maior número 15 e o menor 5, em 30 segundos.  

A baixa sensibilidade do exame de PCR realizados pelas idosas e os resultados 

padronizados, menor que 6 ou 7, pode ter sido um fator que impediu encontrar 

correlações entre as variáveis. Além de outros fatores como tabagismo, obesidade, 

diabetes e hipertensão que estão associados com o nível de PCR no sangue. Existem 

indicações de associação entre altos níveis de atividade aeróbica intensa com baixos 

níveis de PCR (ALBERT e RIDKER, 2004). 

A falta de parâmetros de classificação dificulta a comparação entre os valores do 

desempenho físico para os testes realizados. Por outro lado, existem vários fatores 

confundidores que se relacionam com o perfil lipídico o que pode justificar o fato de 

não terem sido encontradas evidências de correlações entre outros componentes. Não há 

informações disponíveis acerca de correlações entre níveis de PCR e capacidade 

funcional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados apresentados neste estudo, é possível concluir que o 

perfil lipídico está em níveis satisfatórios e que há relação positiva entre a flexibilidade 

e o nível de HDL-C das idosas participantes. Contudo existem muitas variáveis que 

pode influenciar na relação pura de duas variáveis. A falta de padronização no valor de 

corte do exame da proteína C reativa dificulta associar o resultado com o fator de risco 

de doenças cardiocoronarianas. São necessários índices mínimos das capacidades físicas 

para aquisição da capacidade funcional em relação à saúde.  
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RESUMO 

Este relato de experiência trata-se de uma atividade desenvolvida por acadêmicos do primeiro 

semestre do curso de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) num bairro 

periférico do município de Cáceres. O objetivo do trabalho foi orientar a população acerca dos 

cuidados básicos à saúde e procedimentos para utilização do Estratégia da Saúde da Família (ESF) de 

seu bairro. O grupo alvo foi uma microárea com 168 famílias, sendo a maioria de baixa renda e idosa. 

Foram realizadas visitas num período que compreendeu de Abril a Maio de 2014. Em cada grupo 

familiar foi levantado dados acerca da compreensão sobre a utilização do ESF por meio da 

conversação e da realização de perguntas abertas não estruturadas anteriormente. Durante a visitação, 

famílias foram cadastradas no banco de famílias do EFS CAIC, orientadas sobre a utilização da ESF 

de seu bairro, foram realizadas verificação da pressão arterial e orientações sobre como realizar o 

controle e a prevenção. Além das orientações sobre hipertensão que nesta microárea correspondeu à 

35% da população, também foram orientados sobre o controle da dengue. Foi realizado pelos alunos 

um levantamento sobre o conhecimento popular da medicina alternativa e sobre as plantas medicinais 

cultivadas nas próprias casas e como os moradores as utilizavam no tratamento de doenças simples. 

Para que estas informações pudessem sensibilizar a população participante da atividade, os 

acadêmicos utilizaram as habilidades de comunicação para facilitar o contato e compreensão acerca 

das informações. Esta experiência foi considerada valiosa pelos acadêmicos, visto que possibilitou aos 

mesmos ampliar a visão do papel do médico no processo de educação em saúde junto à comunidade. 

 

Palavras-chave: Família. Estratégia Saúde da Família. Educação em saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

Saúde, segundo a 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), é conceituada como 

resultado da integração de diversos fatores como: habitação, meio ambiente, lazer, 

alimentação, emprego, renda, trabalho, acesso e posse da terra, liberdade, educação e serviços 

de saúde. Sendo assim, conforme Abreu et al (2013) a educação em saúde visa a prevenção de 

doenças e administração dos saberes e práticas quanto a promoção da saúde, dessa forma 

tanto o que leva as informações quanto o que as recebem, trocam saberes e experiências 

valorizando o conhecimento popular e incentivando a autonomia dos indivíduos na busca da 

melhor qualidade de vida.  

A educação em saúde vai de encontro aos objetivos do sistema único de saúde descrito 

no Art. 5º da Lei orgânica do sistema único de saúde (SUS) como a identificação e divulgação 

dos fatores condicionantes e determinantes da saúde (BRASIL, Lei 8.080, de setembro de 

1990).  

Desta maneira, o presente trabalho trata-se de uma experiência de educação em saúde, 

visto que forneceu informações quanto a promoção, proteção e a recuperação da saúde, bem 

como a prevenção com foco nos casos de hipertensão e diabetes e orientação sobre acesso do 

SUS. 

O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência dos alunos de medicina com a 

comunidade durante as atividades práticas de Interação em Saúde Comunitária (IESC) 

previstas no currículo do curso.  

 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1. Saúde e promoção à saúde 

Sendo a Conferência de Alma-Ata uma das mais importantes para o contexto de saúde 

atual, por estabelecer os padrões de atenção primária, o seu conceito de saúde é definido como 

um estado de completo bem- estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de 

doença ou enfermidade (OMS/UNICEF, 1978). 

Tendo como princípio que a saúde é um direito universal, a constituição brasileira no 

Art. 196 garante que é direito de todos e dever do Estado garantir o acesso igualitário aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1988). 

O conceito de saúde reflete o contexto político, social, econômico e cultural e se 

apresenta de diversas formas aos diferentes tipos de indivíduos, dependendo do lugar, época, 
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classe social, valores pessoais, concepção religiosa, científica e filosófica (SCLIAR -2007). A 

Carta de Ottawa conceitua saúde como algo que necessita de recursos pessoais, sociais e 

capacidade física e também exige não somente do setor de saúde mas também carece de um 

estilo de vida saudável como forma de garantir o bem estar (BACKES et al, 2008).  

Conforme Czeresnia (2003) a conferência de Ottawa em 1986 surge um novo 

conceito, promoção à saúde, que em sua definição vai além do que é a prevenção, que foca 

apenas em cuidados de doenças específicas, incluindo a participação e capacitação da 

comunidade visando uma melhora na qualidade de vida, estimulando a autonomia.  

Aponta Scliar (2007) que as ações de promoção à saúde devem estar ligadas a quatro 

princípios básicos: 

1) as ações de saúde devem ser práticas, exequíveis e socialmente aceitáveis;  

2) devem estar ao alcance de todos, pessoas e famílias - portanto, disponíveis 

em locais acessíveis à comunidade;  

3) a comunidade deve participar ativamente na implantação e na atuação do 

sistema de saúde;  

4) o custo dos serviços deve ser compatível com a situação econômica da 

região e do país. 

Esses princípios servem para orientar o cumprimento da educação em saúde, que pode 

ser definida como parte da promoção à saúde, que segundo a Carta de Ottawa abrange cinco 

estratégias: políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis à saúde, reorientação dos 

serviços de saúde, reforço de ação comunitária e desenvolvimento de habilidades pessoais 

(HEIDMANN et al, 2006).  

A educação em saúde visa prevenir comportamentos de riscos à saúde como gravidez 

precoce, consumo de drogas, falta de higiene e sedentarismo. Além disso pode ser 

aprofundada na negociação da realização do tratamento e da utilização da medicação prescrita 

(STOTZ, 2004). 

 

2.2 SUS – ESF e médico da família e comunidade (MFC) 

A Inglaterra foi pioneira na proposta de atenção primária à saúde (APS), iniciou em 

1920 descrevendo no Relatório Dawson estratégias que seriam utilizadas na composição dos 

sistemas de saúde. Em 1988 com a constituição cidadã vê-se a necessidade da reestruturação 

do sistema de saúde brasileiro vigente. Tomou-se como base o programa de APS que 

constituíram o foco principal do SUS, como centro do modelo assistencial é pautada nos 

princípios doutrinários: universalização, equidade, integralidade, e princípios organizacionais 

que são: regionalização, descentralização, participação popular, hierarquização do 
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atendimento, resolubilidade e complementariedade do setor privado (AFFONSO, LIMA E 

RIBEIRO, 2013).  

A APS tem ações de caráter local, comunitário que envolve ações e programas 

preventivos e curativo, individual ou populacional (SAMPAIO, MENDONÇA E LERNEM 

JUNIOR, 2012). Pautado nesses princípios em 1994 o Estado institui o Programa de Saúde da 

Família (PSF), posteriormente seu nome foi alterado para Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) (AFFONSO, LIMA E RIBEIRO, 2013). 

A ESF possui ações interdisciplinares das equipes multidisciplinares, essas equipes 

visam uma melhora na qualidade da atenção do indivíduo no cuidado integral da saúde. Esse 

programa coloca novamente a medicina da família e comunidade e o contexto familiar como 

centro das novas discussões sobre saúde no Brasil (AFFONSO, LIMA E RIBEIRO, 2013). 

Na ESF o trabalho em equipe é considerado um dos pilares para a mudança 

do atual modelo hegemônico em saúde, com interação constante e intensa de 

trabalhadores de diferentes categorias e com diversidade de conhecimentos e 

habilidades que interajam entre si para que o cuidado do usuário seja o 

imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica 

(FIGUEIREDO, 2012). 

 

O funcionamento de uma ESF é dependente da composição e organização da equipe 

pela qual é composta de: enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, cirurgião-dentista, 

técnico em saúde bucal e agente comunitário de saúde (ACS). A porção da equipe que 

estabelece um contato direto com a comunidade são as ACS que por residir na área em que 

atua, possui pleno conhecimento das necessidades locais, ela deve ser capaz de reunir 

informações de saúde para que possa oferecer um bom atendimento nas visitas domiciliares 

(FIGUEIREDO, 2012). 

Os ESFs tornam-se locais de cuidado e promoção da saúde, da multidisciplinaridade e 

busca na melhora da qualidade de vida, da garantia do atendimento e quando necessário o 

encaminhamento responsável para níveis superiores de atenção à saúde (AFFONSO, LIMA E 

RIBEIRO, 2013). 

 

2.2.1 Hipertensão e diabetes na atenção primária 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode ser conceituada como uma condição clínica 

multifatorial que apresenta alterações no nível de pressão arterial (PA) mantendo-os elevados. 

Está ligado a alterações estruturais e funcionais de órgãos como o coração, encéfalo, rins e 

vasos sanguíneos, também aumenta consideravelmente os riscos de eventos cardiovasculares 

fatais (SBC, 2010). 
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Diabetes Mellitus é caracterizada por hiperglicemia, compreende um grupo 

heterogêneo de diferentes distúrbios crônicos do metabolismo, isso ocorre devido a 

deficiência absoluta ou parcial de insulina. Seu reconhecimento é importante pois, 

provavelmente é a doença endócrino-metabólica mais importante no Brasil (PIMENTA, 

2003) 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) 

representam um dos principais fatores de risco para o agravamento desse 

cenário, por estarem relacionados ao surgimento de outras doenças crônicas 

não transmissíveis, que trazem repercussões negativas para a qualidade de 

vida (LIMA, GAIA, FERREIRA, 2012). 

 

Um dos motivos do enfoque da assistência básica na hipertensão e diabetes é a 

reversibilidade de alguns fatores de risco como: sedentarismo, tabagismo, excesso de sal, 

consumo de bebidas alcoólica, peso excessivo e estresse, devido a isso a atenção primária que 

possui um contato mais próximo com a população é encarregada de realizar ações preventivas 

como o programa Hiperdia no qual é feito aferição da pressão, exame dextro e são 

cadastrados para a realização de acompanhamento as pessoas que apresentam níveis alterados 

de PA e Glicemia (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, 2006).  

 

2.3 Formação acadêmica médica.  

Devido a sociedade brasileira ter particularidades, a formação de novos médicos exige 

que se tenha alterações no processo do ensino da medicina. É necessário médicos generalistas, 

que se preocupem com o paciente de forma integral, devem possuir habilidades de trabalho 

em uma equipe multiprofissional e que em suas decisões avalie o contexto geral do paciente e 

comunidade e não apenas a situação clínica individual. 

Tendo essa necessidade como base, o Estado através do Ministério da Educação 

(MEC) lança novas diretrizes que devem orientar as escolas médicas no ensino da medicina. 

Essas diretrizes traçam um perfil a qual o médico deve se encaixar que são: 

Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-

doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da 

integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser 

humano. (MEC, 2014). 

 

Como forma de tentar solucionar essa necessidade de formação médica diferenciada, 

foi proposto um novo método de formação, o Problems-based learning (PBL), que visa 
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estimular no acadêmico a autoaprendizagem, a busca pela criação do próprio aprendizado, e 

para isso troca as aulas expositivas por resoluções de problemas. 

A escolha do PBL como curriculum das universidades é em parte devido a 

necessidade da formação de profissionais que tenham um bom envolvimento com a 

comunidade, que se preocupem com a comunicação com o paciente e problemas humanísticos 

e éticos. 

 

3. METODOLOGIA 

Antecedendo a atividade a campo foi realizado um estudo teórico sobre o 

funcionamento, princípios e diretrizes do SUS e sua aplicação ao programa ESF.  

A área de estudo foi selecionada devido ao acompanhamento das atividades de uma 

Agente Comunitária de Saúde (ACS) que é responsável pela microárea 9 do programa ESF, 

sendo localizada num bairro da periferia do Município de Cáceres, Mato Grosso.  

Posteriormente realizaram-se nove visitas no período de Abril a Maio de 2014.  

Com o auxílio da ACS foram realizadas as vistas nas residências para coleta de dados 

e diálogo sobre o contexto familiar, podendo assim anotar informações mais detalhadas sobre 

a família e consequentemente repassar informações sobre as necessidades de cada uma. Além 

disso, foi realizado o cadastramento de famílias no programa ESF enfatizando a orientação 

sobre a utilização do SUS e para as famílias que apresentaram casos de diabetes e hipertensão 

foram fornecidas informações acerca do tema. 

Durante as visitas foi aferida a pressão arterial para controle, possível detecção de 

novos casos e falhas quanto ao uso da medicação anteriormente prescrita.  

Após o período de visitação, os dados foram analisados e apresentados em sala de aula 

para socialização e reflexão acerca das informações e experiências obtidas.  

 

4 RESULTADO E DISCUSSÕES 

Das atividades realizadas pelos acadêmicos, o foco principal era orientar acerca da 

utilização dos SUS, porém devido a necessidade de orientação e alta incidência de casos de 

diabetes e hipertensão na comunidade local, forneceram informações específicas sobre tais 

doenças crônicas. 

Foi realizado um levantamento de dados acerca da incidência da hipertensão e diabetes 

nas dezessete casas visitadas.  
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Tabela 1 – Prevalência de hipertensão e diabetes nas casas visitadas 

Famílias Presença de Hipertensão Presença de Diabetes 

Casa 1 ___ ___ 

Casa 2 ___ ___ 

Casa 3 ___ ___ 

Casa 4 ___ ___ 

Casa 5 X X 

Casa 6 X X 

Casa 7 X X 

Casa 8 X X 

Casa 9 X X 

Casa 10 X ___ 

Casa 11 X ___ 

Casa 12 X ___ 

Casa 13 X ___ 

Casa 15 ___ ___ 

Casa 16 X ___ 

Casa 17 X ___ 

Casa 18 X X 

Fonte: Autores, 2014. 

 

Dos resultados obtidos, infere-se que 66,6% das casas visitadas haviam pelo menos 

um hipertenso, e no caso da diabetes, corresponde a 33,3%. Analisado tais fatos, concluímos 

que tal população está exposta a diversos riscos cardiovasculares e que cabe ao ESF, segundo 

os critérios de atenção básica estipulados pelo Governo Federal, acompanhar e prevenir a 

agravamento dos quadros. 

Avaliando-se a prevalência da diabetes e hipertensão a nível nacional encontramos a 

ocorrência de 5,6% para a diabetes e de 21,6% para hipertensão. (SCHMIDT et al, 2009) Não 

foram encontrados outros artigos que pudessem ter seus valores comparados ao modelo de 

atividade realizada na qual estabeleça a prevalência por casas em uma comunidade. Na 

maioria dos estudos os valores obtidos eram em relação ao percentual de diferentes sexos, 

depois idade e por fim região mas com valores em relação a indivíduos. Não foi encontrado 

nenhum estudo que faça menção a valores em relação a casas afetadas. 

Além das orientações acerca dos agravos da hipertensão e diabetes, foram realizados 

cadastramentos de famílias e atualização da ficha A e B do SIAB. Percebeu-se que a maioria 

das famílias se sentiam a vontade com a presença da ACS, todas as informações que lhes 

foram pedidos era prontamente respondida. 

Com relação ao funcionamento do SUS percebe-se uma resistência quanto a sua 

hierarquização, muitos reclamaram do atendimento feito no ESF, pois dizem que só vão para 

ser encaminhados. Alguns se utilizam de conhecidos que trabalham no atendimento 
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secundário para burlar esse princípio do SUS, eles dizem já saber a especialidade de que 

precisão e portanto não veem a necessidade de perder tempo com um médico generalista. 

Entre as reclamações uma se mostrou mais recorrente, a presença de uma médica do 

programa Mais Médicos, provocou ainda mais resistência quanto ao atendimento dos ESF. 

Quando lhes era orientado buscar atendimento no setor primário alguns diziam já terem ido e 

não terem ficado satisfeito com a consulta devido a barreira da comunicação.  Como a médica 

fala em espanhol a maioria principalmente de idosos dizem não compreender o que ela diz. 

Pode-se perceber também, que a presença dos estudantes de medicina juntamente com 

as ACS é vista como benéfico por maior parte da comunidade, os acadêmicos mesmo com 

conhecimentos básicos podem realizar orientações simples e indicações que por estarem 

sendo ditas por um estudante de medicina possui maior credibilidade e é melhor aceita pela 

comunidade. 

Há o estigma dos maus atendimentos por qual muitos já passaram, vários faziam 

reclamações sobre profissionais que não os receberam bem e nem os trataram corretamente. 

Tais circunstâncias podem ser observadas através de frases, como de uma moradora da 

microárea que disse ―eu odeio médico‖, provavelmente devido a experiências ruins. 

Os estudantes foram prontamente recebidos pelos moradores durante as visitas, o que 

facilitou o contato e diálogo facilitando as orientações. A presença dos acadêmicos serve para 

aproxima-la dos cuidados básicos de saúde. Tais atividades promovem uma maior interação 

entre a população e os futuros profissionais da saúde, o que faz que estigmas sejam quebrados 

e o profissional tenha uma formação mais humanizada. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Posteriormente a análise dos resultados, podemos inferir que a posição do médico 

perante a sociedade e dentro do ESF, vai além da prática curativa, é também uma posição de 

liderança, na qual deve ter o compromisso social, humanístico e ético diante a sociedade em 

que está inserido. 

Visto dessa forma, diante da multiplicidade de fatores que a sociedade apresenta, o 

acadêmico do primeiro semestre de medicina se vê despreparado para lidar com essa 

diversidade e se sente impotente na transformação da realidade.  

Dessa maneira, é necessário avaliar a forma e o atendimento que está sendo exigido 

desses acadêmicos, e verificar se estão obtendo resultados positivos, e também analisar se a 
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própria comunidade está satisfeita com o que está lhes sendo oferecido, verificando assim a 

credibilidade desses futuros profissionais diante da sociedade. 
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GT 18: Educação e Tecnologia: reflexões e possibilidades pedagógicas na 

contemporaneidade 

 

É inegável que a tecnologia influencia e sobremaneira o ensino e a aprendizagem em todas 

as áreas do conhecimento na contemporaneidade. Então, como pensar a educação no 

contexto tecnológico? Os professores e alunos estão preparados para a virtualidade? Nessa 

perspectiva, a relação com o computador e com a Internet como tecnologia digital trazem 

consequências de diferentes ordens que perpassam as relações de tempo e espaço exigindo 

novas abordagens de ensino e aprendizagem e redimensionando as práticas pedagógicas. 

Certamente, o processo de alfabetização tradicional já não parece tão eficiente e satisfatório 

para os alunos/usuários que usufruem amplamente das mídias digitais no mundo atual. O uso 

das tecnologias digitais exige uma alfabetização digital que implica o desenvolvimento de 

estruturas cognitivas complexas e desafiadoras para o processo educacional, tradicional, que 

ainda vigora na escola neste século. Dessa forma, o intuito deste Grupo de Trabalho (GT) é 

levantar discussões e instigar reflexões em torno das novas maneiras de ensinar e aprender 

nesse universo virtual, mas de possibilidades reais. 

 

Coordenadores: 

Waldinéia Lemes da Cruz Alves – IFMT 

Waldinei Monzilar – Aldeia Umutina 
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A DIDÁTICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS NA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 
Rejane Loffler
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Katia Maria Gastardelo
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RESUMO: 

O texto trata de uma reflexão sobre a importância da tecnologia em sala de aula, bem como o 

interesse dos professores a se adaptarem à nova realidade educacional para integrar os 

recursos tecnológicos, como o computador e a internet à escola e à comunidade. A 

possibilidade de uma integração das tecnologias à educação requer do docente uma nova 

postura que levará o mesmo a rever sua prática em sala de aula, adequando os vários meios de 

informação à metodologia utilizada. O processo de globalização, novas configurações 

marcam a educação em geral, as políticas educacionais, a escola e o trabalho docente 

necessitamos refletir sobre os desafios a serem enfrentados na escola, no trabalho com o 

currículo e na gestão. É necessária a revolução na capacitação docente, pois a tecnologia é 

algo ainda a ser desmistificado para a maioria dos professores, ele é o mediador, auxiliando o 

aluno a alcançar seu potencial máximo, aproveitando todos os benefícios educativos 

tornando-o mais atrativo, divertido, interessante bem mais que aguçar a curiosidade e sim 

preparando para o mundo além dos conteúdos. São muitos os benefícios trazidos pelos 

recursos tecnológicos à educação. Contudo, é preciso que o professor conheça as ferramentas 

que tem à sua disposição se quiser que o aprendizado aconteça de fato. O uso das tecnologias 

na escola está além de disponibilizar tais recursos; ele implica aliar método e metodologia na 

busca de um ensino mais interativo.  

 

Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Treinamento de professor. Metodologia de Ensino. 

 

                                                           
 
 
 
444 Especialista em Relações Raciais, Educação e Escola no Brasil – (Unemat) – Graduada em Pedagogia(Unemat) –  Atua na 

escola Prof. Demétrio Costa Pereira – Caceres/MT. E-mail: rejaneloffler@bol.com.br.  
445 Especialista em Informática na Educação – (Unemat) – Graduada em História (Univag) - Atua na escola Prof. Demétrio 

Costa Pereira – Caceres/MT. E-mail: katiamary@hotmail.com.  

mailto:rejaneloffler@bol.com.br
mailto:katiamary@hotmail.com


 
 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1430 

1. INTRODUÇÃO 

O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado 

da conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e 

competências para lidar com as novas tecnologias. No contexto de uma sociedade do 

conhecimento, a educação exige uma abordagem diferente em que o componente tecnológico 

não pode ser ignorado. 

 No entanto, essas mudanças geradas na sociedade devem ser analisadas, a fim de 

buscar adaptações para a situação social atual e em relação à educação, isto deve ser 

necessariamente considerado. 

 Frente a esta situação, as instituições educacionais enfrentam o desafio não apenas de 

incorporar as novas tecnologias como conteúdos do ensino, mas também reconhecer e partir 

das concepções que as crianças têm sobre estas tecnologias para elaborar, desenvolver e 

avaliar práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento de uma disposição reflexiva 

sobre os conhecimentos e os usos tecnológicos. 

Os próprios professores estão sentindo as mudanças, mais do que em qualquer tempo 

anterior. Se o trabalho dos professores já está mudando, isto é porque o mundo no qual eles 

trabalham também está mudando.  

Cabe à educação formar esse profissional e para isso, esta não se sustenta apenas na 

instrução que o professor passa ao aluno, mas na construção do conhecimento pelo aluno e no 

desenvolvimento de novas competências, como: capacidade de inovar, criar o novo a partir do 

conhecido, adaptabilidade ao novo, criatividade, autonomia, comunicação. É função da 

escola, hoje, preparar os alunos para pensar, resolver problemas e responder rapidamente às 

mudanças contínuas. 

Dessa forma, pretende-se com este artigo discutir sobre o papel do professor na 

contemporaneidade, a fim de refletir sobre a didática e suas contribuições tecnológicas em sua 

formação docente e os novos caminhos do ensino e aprendizagem nesta nova realidade 

tecnológica.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A sociedade hoje exige uma educação comprometida com mudanças e transformações 

sociais. Assim, é necessário buscarmos uma educação que, social e historicamente construída 

pelo homem, possa ter como base e essência, no seu desenvolvimento, múltiplas linguagens e 

atentos olhares à diversidade. Uma educação, sobretudo, que integre os desafios que 
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atualmente se colocam e que, de alguma forma, estão intimamente relacionados à formação 

docente. 

Atualmente, a formação dos professores configura-se num desafio que tem a ver com 

o futuro da educação e da própria sociedade brasileira e, diante das mudanças ocorridas na 

política em nosso país, mais do que nunca há a necessidade de construção de um projeto 

político e educacional, voltado para uma formação que se efetive em bases consistentes, 

teoricamente sólidas e fundadas nos princípios de qualidade e de relevância social.  

O Plano Nacional de Educação (2001) já previa que os cursos de formação de 

deveriam contemplar, dentre outros itens, ―o domìnio das novas tecnologias de comunicação e 

da informação e capacidade para integrá-las à prática do magistério‖ (p.99). Previa, também, 

que se deveria ―assegurar a melhoria da infra-estrutura física das escolas, generalizando 

inclusive as condições para a utilização das tecnologias educacionais em multimìdia...‖ (p.50) 

De fato, há mais de uma década, o MEC, por meio das ações desses projetos, vem 

equipando as escolas e formando profissionais multiplicadores para promover o uso 

pedagógico de Tecnologias de Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de ensino 

fundamental e médio. Segundo dados do Portal do MEC, o Ministério da Educação compra, 

distribuem e instalam nos laboratórios de informática nas escolas públicas de educação básica 

e as prefeituras e governos estaduais são responsáveis pela infraestrutura das escolas 

Outro projeto é o Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional(Proinfo Integrado)que, em articulação com a distribuição de equipamentos nas 

escolas, oferece conteúdo e recursos multimídia e digitais pelo Portal do Professor, pela TV 

Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos 

Educacionais 

Os projetos de formação de professores em nossas universidades ainda não atendem ao 

inciso VI do art. 2º, da Resolução sobre formação de professores. O que vemos são ações 

isoladas e iniciativas de alguns profissionais que adotam a tecnologia em suas práticas 

pedagógicas e empreendem ações de difusão. Demonstra que é crescente a preocupação com 

a formação dos professores no que concerne à apropriação da tecnologia. O que vimos até 

agora, a formação do professor para uso da tecnologia, raramente acontece de forma 

sistematizada, onde a formação tecnológica fica, geralmente, restrita a iniciativas individuais. 

Com relação a esse fato, Tardifet al. (1991, apud LÜDKE; BOING, 2004, p. 1174) 

abordam a relação entre o aspecto estratégico e a desvalorização do saber docente, e concluem 

sobre a ambigüidade dos tempos atuais, pois, ao mesmo tempo que é dada a maior 
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importância ao saber docente na sociedade da informação, a profissão docente vem perdendo 

cada vez mais o prestígio social. Ou seja, o discurso é um, mas a prática, e a teoria é outra.  

Segundo Leudemila Parcianello e Paulo Cezar Konzen, diversos autores conceituam 

algumas ferramentas tecnológicas utilizadas em sala de aula. É possível dividi-las entre 

recursos físicos e virtuais. Os recursos físicos são equipamentos palpáveis, fisicamente 

inseridos nas salas de aula, como por exemplo, datashow, TV/DVD e quadro digital. Já os 

recursos virtuais, são canais de comunicação online intermediados por um recurso físico – o 

computador – mas, que conecta alunos e professores digitalmente para promover 

aprendizagem e interatividade. Abaixo, as principais tecnologias e suas definições: 

 Recursos físicos 

a) Datashow 

  É um recurso facilitador e mediador de aprendizagem. É uma técnica multimidiática e 

hipermidiática que integra imagem, luz, som, texto, movimento, pesquisa, busca, links já 

organizados neles próprios ou com possibilidade de tornálos presentes através de acesso à 

Internet. Com ele, o aluno aprende através de todos os sentidos e com inúmeros incentivos 

para a reflexão e a compreensão do assunto abordado durante as aulas que pretende ser 

aprendido. (MASETTO, 2010) 

b) TV/DVD 

  São ferramentas didáticas que exercem influência na vida do aluno. Sendo assim, a 

utilização destes recursos no ambiente escolar promove a leitura da realidade. Ao educador é 

necessário interpretação e entendimento da tecnologia escolhida. Podem fornecer informações 

importantes de um conteúdo, motivando e até mesmo ilustrando.  

c) Quadro digital 

  Trata-se de uma tela sensível ao toque, em que são projetadas imagens enviadas por um 

projetor multimídia, conectado a um computador. Essas imagens podem ser páginas da 

internet, filmes ou atividades elaboradas pelo professor. Seu benefício em relação a outras 

tecnologias é que ela incorpora as funções desses recursos e, por isso, aproxima a linguagem 

audiovisual dos processos desenvolvidos. Este recurso pode ser considerado tanto físico 

quanto virtual, uma vez que reúne as características das duas formas aqui definidas em sala de 

aula, sobretudo na interatividade ocorrida por meio das práticas pedagógicas e dos processos 

comunicativos que professores e alunos estabelecem usando essa ferramenta, (NAKASHIMA, 

2007). 

- Recursos virtuais 
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a) Internet 

  Com a Internet dispomos de um recurso dinâmico, atraente, atualizadíssimo, de fácil acesso, 

que possibilita o ingresso a um número ilimitado de informações e dá a oportunidade de 

contatar todas as grandes bibliotecas do mundo inteiro, os mais diversos centros de pesquisa, 

os próprios pesquisadores e especialistas nacionais e internacionais. É um grande recurso de 

aprendizagem múltipla: aprendese a ler, a buscar informações, a pesquisar, a comparar dados, 

analisá-los, criticálos e organizá-los. Assim como há um sem-número de informações 

absolutamente dignas de uma lata de lixo. Alunos e professores vão aprendendo, assim, a 

desenvolver sua criticidade. (MASETTO, 2010).  

b) Fórum - Chats 

  Esta técnica possibilita conhecer as manifestações espontâneas dos participantes sobre 

determinado assunto ou tema; possibilita também preparar uma discussão mais consistente, 

motivar um grupo para um assunto, incentivar o grupo quando o sente apático, criar ambiente 

de grande liberdade de expressão. Normalmente esta técnica envolve muito os participantes e 

a velocidade com que acontecem as contribuições é surpreendente, exigindo um 

acompanhamento muito atento por parte do professor. (MASETTO, 2010) 

d) E-mail 

  Pensando no processo de aprendizagem e na interação entre aluno e professor para o 

encaminhamento desse processo, o recurso do correio eletrônico apresenta-se muito forte, em 

virtude de alguns fatores como: a facilitação de encontros entre aluno e professor, a 

multiplicação desses encontros entre uma aula e outra, a sustentação mais concreta da 

continuidade do processo de aprendizagem e o atendimento a um pedido de orientação. 

Torna-se importante para a aprendizagem dos alunos porque os coloca em contato imediato, 

favorecendo a interaprendizagem, a troca de materiais e a produção de textos em conjunto. 

(MASETTO, 2010) 

e) Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem: Moodle 

  A plataforma Moodle é um "Ambiente Colaborativo de Aprendizagem" cujo conceito evoca 

o lugar no qual ocorre a aprendizagem. Envolve um contexto mais amplo que puramente a 

utilização de tecnologia, já que possibilita que se compartilhem ações com as quais todos os 

participantes atuam simultaneamente como professores-alunos (Santana apud Franciosi, 

2003). O Moodle, além de ser uma das melhores e mais usadas plataformas virtuais de 

aprendizagem, tem como destaque suas ferramentas de comunicação, criação e administração 

de componentes de aprendizagem, podendo ser baixado, utilizado e/ou modificado por 
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qualquer indivíduo em todo o mundo e de amplos conceitos didáticos, contribuindo não 

somente para a EAD como também ao ensino presencial. (SANTANA, 2008) 

f) Google Docs – documentos online 

  É uma boa ferramenta para produção de texto e apresentações temáticas, elaborados de 

forma individual ou colaborativa. É um pacote de aplicativos do Google que funciona 

totalmente on-line e atualmente compõem-se de editores de texto, apresentações, planilhas, 

formulários e desenhos. Em uma turma universitária, o professor pode compartilhar um 

documento e os alunos podem editá-lo e publicálo novamente na web. É um ambiente social e 

acessível a todos, um espaço de interação e de aprendizado colaborativo. (MACHADO, 2009) 

Com essas novas tecnologias também se desenvolvem processos de aprendizagem à 

distância. São as listas e os grupos de discussão, é a elaboração de relatórios de pesquisa, é a 

construção em conjunto de conhecimentos e são os textos espelhando o conhecimento 

produzido, são os emails colocando professores e alunos em contato dos horários de aula, é a 

facilidade de troca de informações e trabalhos à distância e num tempo de grande velocidade, 

é a possibilidade de buscar dados nos mais diversos centros de pesquisa através da Internet. 

(Masetto, 2010, p. 137). É preciso deparar-se com uma para saber o que são as novas 

tecnologias na educação. No entanto, problematizar o conceito, aparentemente intuitivo, é 

importante para nortear as atividades que são desenvolvidas e propostas para os alunos, já que 

é sobre eles que o fascínio dessas tecnologias mais se avança. (BLONDIN, 2011). 

 

3. METODOLOGIA 

Percebemos com esta breve pesquisa bibliográfica, a importância da formação inicial, 

continuada e bem como o papel da didática como área de integração de saberes adquiridos nas 

formações. É o conhecimento didático-pedagógico que aparece quando os professores 

demonstram estar atentos às novas idéias no campo da educação e é a falta dele que 

percebemos quando a formação aparece insuficiente. É o trabalho com a didática que 

possibilita ao professor maior segurança nas suas atividades e é a didática a maior responsável 

por uma mudança na qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. Da maneira 

que for, refletida ou não, usaremos a didática como forma de dar continuidade ao legado do 

conhecimento em nossas gerações. Nosso propósito maior é a análise da postura dos 

professores frente a algumas questões relacionadas à formação e à didática, entendendo que 

esta postura é, sobretudo, fruto da formação que tiveram. Pretendemos com isso, levantar, 

ainda que superficialmente, um perfil dos cursos de formação e da postura dos professores 
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frente a eles. Aqui nos limitaremos a discutir os saberes necessários ao exercício da docência, 

não desmerecendo os outros aspectos analisados. 

Para Libâneo (2002, p. 34) ―Os professores são os agentes diretos da transformação dos 

processos pedagógico-didáticos, curriculares e organizacionais‖. O autor acentua, ainda, que 

―há uma exigência visìvel de mudança na identidade profissional e nas formas de trabalho dos 

professores. O tipo de trabalho convencional do professor está mudando em decorrência das 

transformações no mundo do trabalho, na tecnologia, nos meios de comunicação e 

informação, nos paradigmas do conhecimento, nas formas de exercício da cidadania, nos 

objetivos de formação geral que hoje incluem com mais força a sensibilidade, a criatividade, a 

solidariedade social, a qualidade de vida, o reconhecimento da diversidade cultural e das 

diferenças, a preservação do meio ambiente. Isso afeta os saberes pedagógicos e didáticos, os 

modos de formação, os métodos de ensino, as técnicas‖ (LIBÂNEO, 2002, p.34).  

Necessário se faz perceber o educador como um ser que pode ser sujeito ou objeto da 

história. Ele acompanha as mudanças do tempo sofrendo intervenções causadas pelo meio e 

ao mesmo tempo intervindo nele. 

 Segundo GURGEL (In NOVA ESCOLA, OUTUBRO DE 2008, p. 54) em 2007, o MEC 

destinou 52 milhões de reais para programas de formação continuada no país. No entanto, nos 

questionamos se esses programas têm funcionado,afinal, segundo a própria revista, algumas 

Secretarias de Educação só procuram esses programas para cumprirem agendas; os temas 

tratados ainda não são o que o professor precisa (as didáticas específicas); algumas 

intervenções são pontuais (e isso não é formação continuada) e acabam se restringindo a 

cursos de curta duração, palestras e seminários. Dessa forma, o trabalho do professor não é 

acompanhado. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da pesquisa mostrou uma grande presença das ferramentas tecnológicas na 

atuação dos professores em sala de aula. A predisposição em conhecer cada um deles e aplicá-

los em sala reforça a citação de Moran (2010) ao dizer que a tecnologia nos atingiu como uma 

avalanche que envolve a todos. 

Com as Novas Tecnologias da Informação abrem-se novas possibilidades à educação, 

exigindo uma nova postura do educador. 

Anteriormente, o professor era o único participante ativo da sala de aula; aquele que 

detinha o conhecimento e que transmitia para os alunos todo o seu estudo e sabedoria de 
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forma linear, passando apenas do professor para os alunos, sem grandes reflexões ou visão 

crítica dos conteúdos. A educação tradicional era centrada no professor, fundamentalmente 

baseada em texto e excessivamente expositiva. Portanto, a nova geração está acostumada a 

agir em vez de passivamente assistir. Com a evolução das tecnologias e da sociedade, além 

das oportunidades de aprendizagem, os alunos também mudaram. 

Logo, confirma-se que as mudanças sofridas pela sociedade exigem uma nova postura por 

parte do professor em sala de aula. É absolutamente necessária uma mudança de um ambiente 

centrado no professor para um ambiente centrado no aluno. Em um mundo conectado em 

rede, com inúmeras trocas de informação e rapidez de interação, o papel do professor, em 

suma, é auxiliar o aluno na busca pelo conhecimento, ser um mediador entre o aluno e a 

aprendizagem. 

Os alunos hoje são diferentes, e por isso, a era tecnológica necessita de um sistema 

educacional reformulado voltado para esses novos alunos, os ―nativos digitais‖: (SILVEIRA, 

Alda Lucia, 2012). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É comum entre os que adotam a apropriação das novas tecnologias na educação, o 

reconhecimento de que elas ainda podem intimidar muitos professores, apesar de acreditarem 

que o uso adequado da tecnologia por um professor bem formado pode beneficiar 

enormemente os aprendizes de lìnguas. Reinders (2009) nos lembra que ―um fator chave em 

qualquer tipo de inovação, relacionada ou não à inovação, é o quanto os professores se sentem 

confortáveis com ela e o quanto vêem com clareza os benefícios das mudanças para o uso 

diário em sala de aula‖. Assim, acredito que todos os esforços devem ser feitos para que a 

formação de professores não fique restrita a um pequeno componente no currículo. Não basta 

falar sobre as TICs, é preciso que o corpo docente dê o primeiro exemplo e se aproprie das 

inovações como fazem Abrahão, pode-se concluir que ainda que se reconheçam as 

contribuições dessaperspectiva prática para se pensar o ensino, o currículo e os cursos de 

formação deprofessores, de maneira a permitir aos professores entenderem que seu trabalho 

nãopode se resumir à aplicação de técnicas e receitas prontas advindas das 

disciplinasacadêmicas, ou do conhecimento científico, para muitos estudiosos essa 

perspectiva éreducionista. Contreras (2002), por exemplo, entende que a autonomia dos 

professores sobessa abordagem se encontra comprometida, uma vez que a reflexão está presa 

aospressupostos interpretativos e aos valores dos professores sobre o ensino e 
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suascircunstâncias imediatas, ou seja, a reflexão está limitada ao aqui e agora do professor, 

está circunscrita à experiência, ao fazer e à prática desse profissional. 

As tentativas para incluir o estudo das novas tecnologias nos currículos dos cursos de 

formação de professores esbarram nas dificuldades com o investimento exigido para a 

aquisição de equipamentos, e na falta de professores capazes de superar preconceitos e 

práticas que rejeitam a tecnologia mantendo uma formação em que predomina a reprodução 

de modelos substituíveis por outros mais adequados à problemática educacional. Os 

professores são profissionais que tem uma função re(criadora) sistemática, sendo esta a única 

forma de proceder quando se tem alunos e contextos de ensino com características tão 

diversificadas, como sucede em todos os níveis de ensino. A função do professor é a criação e 

recriação sistemática, que tem em conta o contexto em que se desenvolve a sua atividade e a 

população-alvodesta atividade. Dessa forma, podemos afirmar que mudanças são sempre 

necessárias, pois nos coagem a refletir sobre nossas ações. Logo, o professor deve exercer o 

papel de um ser evolutivo, que pensa, reflete, analisa e busca sempre o aperfeiçoamento a fim 

de facilitar a aprendizagem e adaptar-se ao meio. 
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RESUMO:  
Este trabalho objetiva apresentar de maneira sucinta o processo teórico e metodológico de uma 

atividade realizada em uma escola estadual situada na cidade de Cáceres-MT. Nesta desenvolvemos 

atividades como acadêmicos do curso de Licenciatura Plena em Letras da UNEMAT, como integrante 

do subprojeto ―Práticas de leituras e escritas como constituição da memória‖, do curso de 

Letras/Cáceres. O trabalho em questão procedeu-se na implantação de uma rádio – escola. Através de 

diversas reuniões com a direção da escola foi possível elaborar um projeto de radio dentro da escola, a 

―Rádio Marques‖. O trabalho realizado na escola foi sair do que propõe o livro didático e investir em 

uma nova didática, trabalhando dentro e fora da sala de aula para que o aluno seja estimulado a 

produzir textos para serem divulgados na rádio Marques. De acordo com FREIRE 1992: ―A 

comunicação, compreendida como troca de conhecimentos, possui uma dimensão educativa que deve 

ser levada em conta já que educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência 

de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados‖. p. 

69. Nessa direção, as atividades dentro da rádio, com os textos, foi norteada pelos pressupostos 

teóricos da Análise de Discurso de linha Materialista de acordo com os estudos de Eni Orlandi, que 

nos apresenta em sua essência um dispositivo de interpretação. Para esse arcabouço teórico, o leitor 

interpreta segundo suas condições de produção, do seu lugar como sujeito, em um contexto sócio-

político, histórico e ideológico, que está condicionado a produzir sentidos, portanto diante de diversas 

materialidades, o aluno se inscreve como sujeito, interpretando e deixando suas marcas. 
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 O rádio é uma ferramenta de comunicação que há décadas tem se apresentado como 

um dos mais importantes veículos de informação. Na escola não poderia ser diferente, por 

isso que neste artigo vamos apresentar um relato de um projeto de rádio realizado em uma 

escola pública da cidade de Cáceres- MT que contribuiu muito para o conhecimento dos 

alunos e a interação entre professores/direção/alunos e PIBID. 

 É interessante destacar que essa ideia de implantação de uma rádio na escola foi algo 

que partiu dos acadêmicos do curso de Letras que fazem parte do Programa de Iniciação à 

Docência da Universidade do Estado de Mato Grosso PIBID/UNEMAT. O PIBID é um 

Programa do Ministério da Educação, gerenciado pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), cujo objetivo maior é o incentivo à formação 

de professores para a educação básica e a elevação da qualidade da escola pública. Sendo um 

programa de iniciação à docência, os participantes são alunos dos cursos de Licenciatura que, 

inseridos no cotidiano de escolas da rede pública, planejam e participam de experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar, e que 

buscam a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. 

 Nesse sentido, vivenciar o ambiente escolar e podendo trabalhar a prática e a teoria 

(estudada na Universidade), acreditamos que seria importante deixar algo para esta escola. O 

projeto ―Práticas de leituras e escritas como constituição da memória‖ leva para essas escolas 

públicas que estão cadastradas no programa PIBID vários tipos de oficinas e trabalhos a 

serem desenvolvidos pelos alunos da escola em parceria com os bolsistas PIBID.  

 De acordo com Conçalves e Azevedo (2004, p. 05) o projeto rádio-escola foi 

entendido como, 

Uma mídia comunitária que privilegia, em seu desenvolvimento pedagógico, 

o processo de construção de cidadania. Nesse sentido, evidencia-se a 

participação como mecanismo de transformação de crianças em cidadãos 

críticos e reflexivos, capazes de questionar os mitos e as crenças que, até 

então, estruturaram seus modos de pensar e agir. Cidadania, entendida 

enquanto um abrir caminhos para que haja progresso do ser humano, 

―competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história própria e 

coletiva organizada‖ (DEMO 1995, p.2) 

 

 Dessa forma, neste artigo, pretendemos mostrar os efeitos de sentido que esses alunos 

tiveram com a implantação de uma rádio na escola. Para isso, vamos apresentar um breve 

histórico sobre o rádio e os passos que resultaram na realização deste projeto de rádio.  
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O Rádio: Definição e Características 

O rádio é um veículo de comunicação, baseado na difusão de informações sonoras, 

por meio de ondas eletromagnéticas, em diversas frequências. Ele pode ser caracterizado 

como um meio essencialmente auditivo, formado pela combinação do binômio: voz (locução) 

e música. 

O rádio entre os meios de comunicação em massa, pode ser considerado o mais 

popular e o de maior alcance do público, não só no Brasil mas no mundo, isso pela capacidade 

que o homem tem em ouvir a mensagem sonora e falada simultaneamente e não ter de 

interromper as suas atividades e se dedicar exclusivamente à audição. Segundo dados do 

Ministério das Comunicações, o Brasil possui aproximadamente 3.000 emissoras de rádio, 

sendo que distribuídas aproximadamente em 50% para AM e FM. 

Como todo meio de massa, a comunicação pode ser caracterizada como pública, 

transitória e rápida. Ela é pública, porque, na medida em que as mensagens não são 

endereçadas a ninguém em particular, seu conteúdo está aberto ao critério público. Rápida 

porque as mensagens são endereçadas para atingir grande audiência em tempo relativamente 

curto, ou mesmo simultaneamente. Transitória, pois a intenção é de que sejam consumidas 

imediatamente, não se destinando a registros permanentes, naturalmente há exceções, como 

filmotecas, gravações etc. 

 

O início 

Tudo começou com Michael Faraday, grande sábio inglês que descobriu em 1831 a 

indução magnética, assim como a grande contribuição dada por James C. Maxwell que 

descobriu matematicamente a existência das ondas eletromagnéticas diferente somente em 

tamanho, das ondas de luz, mas com a mesma velocidade (300.000 Km/s). Outro personagem 

que marcou a história das comunicações foi Thomas A. Edison quando em 1880 descobriu 

que colocando em uma ampulheta de cristal um filamento e uma placa de metal separada 

entre si e ligando-se o filamento ao negativo e uma bateria e a placa ao positivo, constatava-se 

a passagem de uma corrente elétrica da placa para o filamento e nunca em sentido contrário. 

Grande contribuição também foi dada pelo professor alemão Henrich Rudolph Hertz que 

comprovou na prática em 1890 a existência das ondas eletromagnéticas, chamadas hoje de 

―Ondas de Rádio‖. Suas experiências basearam-se na teoria de Maxwell, Hertz descobriu que 

ao fazer saltar uma chispa em seu aparelho oscilador, saltavam também chispas entre as 
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pontas de um arco de metal colocado a certa distância denominado ressonador. Hertz 

demonstrou com essa experiência que as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade que 

as ondas de luz. Em sua homenagem, as ondas de rádio passam a ser chamadas de ―Ondas 

Hertzianas‖, usando-se também o ―Hertz‖ como unidade de frequência. 

 

As primeiras transmissões radiofônicas 

Mais tarde em 1893 o padre, cientista e engenheiro gaúcho Roberto Landell de 

Moura testa a primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas, sem fio. Graças a ele, 

a Marinha Brasileira realizou, em 1 de março de 1905, diversos testes de mensagens 

telegráficas no encouraçado Aquidaban. Todavia, o primeiro mundo reconhece o cientista 

Guglielmo Marconi como o ―descobridor do rádio‖. Marconi, natural de Bolonha, Itália, 

realizou em 1895 testes de transmissão de sinais sem fio pela distância de 400 metros e depois 

pela distância de 2 quilômetros. Ele também descobriu o princípio do funcionamento da 

antena. Em 1896 Marconi adquiriu a patente da invenção do rádio, enquanto Landell só 

conseguiria obter para si a patente no ano de 1900. Essa polêmica da invenção do rádio se 

compara à da invenção do avião, no início do século XX, em que o primeiro mundo credita 

aos irmãos Wright, dos EUA, a invenção do veículo aéreo, embora tenha sido o mineiro 

Alberto Santos Dumont seu pioneiro (os Wright não registraram imagens e suas experiências 

de vôo, enquanto Dumont realizou testes com seu 14-Bis diante de multidões em Paris, 

França, em 1906). 

 

Breve histórico do rádio no Brasil 

Aqui apresentamos as datas dos principais os principais acontecimentos que 

movimentaram a história do rádio no Brasil, desde o início, e as novas perspectivas sobre a 

vinda da tecnologia digital. 

Em 1922 a caráter experimental foi realizada pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

a primeira transmissão oficial de radiodifusão na praia Vermelha no Rio de Janeiro, com o 

discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa em comemoração ao centenário da 

Independência do Brasil, para isso, foram importados 80 receptores de rádio especialmente 

para o evento.  No dia 20 de abril, de 1923 é fundada a primeira emissora brasileira, a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, hoje denominada Rádio MEC, criada para atuar sem fins 

comerciais. 
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Em 1924 é regulamentada a atual faixa de Ondas Médias, compreendidas entre 550 à 

1550 KHz. São vendidos em 1931 os primeiros receptores com o nome das estações no dial. 

No mesmo ano foi inaugurada as rádios: Record e América de São Paulo. Nasce a partir daí, 

mais especificamente em 1933 a Sociedade Rádio Educadora de Campinas, que desde 2002 

passou-se a denominar Rádio Bandeirantes AM, com isso a programação abre espaço para o 

jornalismo. Em 1936 é fundada a brasileira Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ela se tornaria 

um marco na história do rádio com seus programas de auditório, suas comédias e rádio 

novelas. Entre o final dos anos 30 e a primeira metade dos anos 50 a Nacional seria uma das 

líderes de audiência do rádio brasileiro, exportando sua programação gravada e dias depois 

transmitidas em outras cidades brasileiras. 

Surgem então as grandes rádios do Brasil. Em 1937 a Rádio Bandeirantes, a primeira 

emissora a divulgar notícias durante toda a programação, em q938 a Rádio Globo, em 1941 a 

Rádio Nacional lança o primeiro rádio jornal brasileiro o Repórter Esso. 

Em 1946 o rádio ganha maior agilidade com o surgimento dos gravadores de fita 

magnética. Também os retificadores de selênio começam a substituir as válvulas retificadoras 

material semicondutor em estado sólido muito menos propício a queimar do que as velhas 

válvulas a vácuo e em 1955 surge a primeira transmissão experimental de rádio FM, pela 

Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, extinta no final de dezembro/2000. 

Cria-se em 1967 o Ministério das Comunicações no dia 25 de fevereiro e em 1990 a 

rede Bandeirantes de rádio se torna a primeira emissora no Brasil a transmitir via satélite com 

70 emissoras FM e 60 em AM, em mais de 80 regiões do país. Um ano depois o sistema 

Globo de rádio inaugura a CBN (Central Brasileira de Notícias), emissora especializada em 

jornalismo, que a partir de 1996 inicia suas transmissões simultâneas em FM. E já em 2005, 

inaugurando uma nova era do rádio no brasil, em comemoração aos 84 anos do rádio no 

Brasil, inicia-se no país em 26 de setembro as primeiras transmissões de rádio no sistema 

digital, tecnologia que está apenas ―aterrissando‖ no Brasil. 

 

A rádio e a educação  

É possível afirmar que o trabalho com rádio na escola não está presente como 

ferramenta de ensino de forma constante, apesar de ser considerada a mídia de maior 

abrangência no que se refere à distância, pois atinge os locais mais longínquos e de mais 

difícil acessibilidade, bem como a maior diversidade de classe social, intelectual e étnica.  
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Mediante os problemas relacionados ao processo educacional, que tem sido tema de 

discussões em reuniões e encontros de educadores que buscam alternativas para sanar os 

fatores que contribuem na eficiência da educação, pode-se entender que a mídia rádio pode 

privilegiar o desenvolvimento pedagógico no processo de construção do conhecimento a 

partir das informações e do estímulo à criatividade e à comunicação dos alunos.  

Conforme podemos observar em Moran (1993, p.10):  

Uma das saídas para a educação consiste em conhecer melhor os meios de 

comunicação, sua linguagem para integrá-las dentro do processo educacional 

e perceber os mecanismos de comunicação, como um todo, que acontecem 

nas nossas vidas, fundamentais para um processo de educação mais rico e 

participativo.  

 

Retomando a LDB, quanto à competência da escola em formar pessoas que 

compreendam e dominem os sistemas de produção de informação, críticos e com 

discernimento para atuarem na sociedade com responsabilidade, as Diretrizes Curriculares e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais inserem os meios de comunicação social no ambiente 

escolar numa proposta de trabalho a interdisciplinaridade, assim é necessário entender que ao 

educador não mais cabe aquela postura de detentor do conhecimento e do saber para isto 

despertar no aluno indisciplina e descontentamento. Barbero comenta:  

(...) hoje senta um alunado que, por osmose com o meio ambiente 

comunicativo, está embebido de outras linguagens, saberes e escrituras que 

circulam pela sociedade. Estes configuram os saberes mosaicos, como os 

chamou A. Moles, porque são feitos de pedaços, fragmentos, o que não 

impede os jovens terem, com freqüência, um conhecimento mais atualizado 

em Física, Geografia, História que o seu próprio professor. Isso está trazendo 

para a escola um fortalecimento do autoritarismo, como reação à perda da 

autoridade do professor e não de uma abertura para novos saberes. Em lugar 

de ser percebida como uma chamada a que se reformule o modelo 

pedagógico, a difusão descentralizada de saberes, possibilitada pelo 

ecossistema comunicativo, resulta no endurecimento da disciplina do colégio 

para controlar esses jovens, cada vez mais frívolos e desrespeitosos com o 

sistema sagrado do saber escolar (2000, p. 55). 

 

Diante do exposto compreende-se então que cabe a escola desenvolver e realizar 

ações com propósitos de contornar as dificuldades educacionais através de alternativas 

pedagógicas condizentes com o público alvo da formação, o aluno.  

Com o processo evolutivo, rápido e contínuo das tecnologias, em especial os meios 

de comunicação, à escola cabe acompanhar tal processo de maneira condizente buscando 

desenvolver habilidades específicas para que possa contribuir no processo educacional 

proporcionando um ambiente dialógico em que a implementação de uma rádio escola 
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contribuirá para uma educação democrática com intuito de formar sujeitos críticos com 

capacidade de compreender as esferas sociais em que atuam ou pretendem atuar com 

autonomia.  

Com base nas mudanças ocorridas nesse momento histórico para a humanidade: a 

introdução das tecnologias de comunicação nas práticas educativas embora não trazendo 

garantia de uma nova educação, faz-se necessária uma vez que, a integração entre escola e 

comunicação poderá ampliar possibilidades de nova proposta educativa, favorecendo a 

construção de outros valores para aqueles que integram a escola.  

A função da escola atual vai além da proposta tradicionalista de ensinar seres 

humanos através de uma abordagem conteudística, mas precisa formar cidadãos capazes de 

produzir com responsabilidade em todos os âmbitos exigidos pela sociedade contemporânea. 

Nesse contexto, professores e alunos passam a ser considerados sujeitos de um mesmo 

processo, ensinar e aprender, oportunizando o desenvolvimento da capacidade de raciocinar e 

formar pessoas com consciência crítica em relação às possibilidades oferecidas pela Rádio 

Escola. Assim:  

Os novos recursos serviram apenas para animar uma educação cansada. Hoje 

as mudanças que estão ocorrendo exigem uma nova postura da escola, 

preocupada em formar um profissional, capaz de viver plenamente essa 

civilização da imagem e da informação (PRETTO, 1996, p. 103). 

Sob o aspecto de uma educação inclusiva, a ação da Rádio Escola contribui enquanto 

instrumento de aprendizagem, como também de integração uma vez que alguns alunos por 

apresentarem dificuldades cognitivas, psicomotoras e de comportamento são frequentemente 

excluídos em algumas propostas de atividades escolares. 

 

Rádio-Marques ferramenta de interação 

O projeto Rádio-Marques foi pensado após uma aula de Língua Portuguesa com uma turma 

do 9º ano do Ensino fundamental. Nesta aula ao observar a professora da disciplina dizendo o 

funcionamento dos meios de comunicação como jornais, rádio, revistas, TV, um aluno falou 

para a professora que seria interessante se eles pudessem apresentar aquele texto no dia das 

mães, porque não teria sentido escrever e não mostrar para ninguém.  

 Nesse momento, despertou a questão de fazer uma rádio na escola, uma vez que a 

escola já se encontrava em um grande conflito na hora do intervalo, pois os alunos levavam 

caixas de som e o intervalo muitas vezes se transformava em um ambiente de competição de 
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qual o som era o melhor. A direção nas reuniões já havia proposto a possibilidade de proibir a 

entrada desses aparelhos, mas não havia tido êxito.  

 Encontramos dois fatores importantes que nos levaram a implantar a rádio na escola: 

•  Os alunos estavam desestimulados a produzirem textos e acreditamos que a rádio é 

um ambiente no qual eles poderão publicar seus textos. 

•   Os estudantes estavam levando músicas no aparelho celular que eram inadequadas 

para o ambiente escolar. 

Desse modo, buscamos fazer com que os alunos participassem deste projeto, a 

professora, a direção e os bolsistas. O primeiro passo foi a escolha do nome. Nesse momento 

os alunos se sentiram motivados e por meio de votação escolheram o nome que foi Rádio-

Marques porque lembrava o nome da escola. 

Todos os passos para a implantação foram amparados pelos documentos oficiais que 

regem as leis da educação. Nesse sentido, 

Cada aluno é sujeito de seu processo de aprendizagem, enquanto o professor 

é o mediador na interação dos alunos com os objetos de conhecimento; o 

processo de aprendizagem compreende também a interação dos alunos entre 

si, essencial à socialização. Assim sendo, as orientações didáticas 

apresentadas enfocam fundamentalmente a intervenção do professor na 

criação de situações de aprendizagem coerentes com essa concepção. 

(PCN‘s 1997, p. 61.) 

 

Portanto, encontramos a necessidade de fazer com que esses alunos se sentissem 

motivamos à fazer algo diferente tanto em sala de aula quanto na hora do intervalo, afinal a 

escola é um grande laboratório para o aprendizado dos alunos. Os acadêmicos de Letras 

buscaram desenvolver este projeto procurando recursos para a compra dos equipamentos, 

instalação das caixas de som nos corredores, etc. E a professora em sala de aula desenvolveu 

aulas e produções textuais que seriam apresentadas na inauguração da rádio que seria nos 

próximos meses no dia dos namorados. 

A princípio a rádio funcionaria somente nas datas comemorativas, devido ao tempo 

dos professores envolvidos no projeto. Mas os resultados foram surpreendentes, o interesse 

dos alunos pela nova modalidade de ensino foi significativo e eles buscaram sua autonomia, 

adquirindo responsabilidades de desenvolver uma programação para os demais colegas. 

Assim os acadêmicos de Letras ficaram supervisionando os tipos musicais, os recados, os 
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pedidos e em cada dia da semana um grupo de alunos apresentava sua programação para toda 

a escola.  

 

Considerações Finais 

Com este projeto de rádio na escola, podemos perceber o desenvolvimento dos 

alunos em vários aspectos, dentre eles estão a responsabilidade, o trabalho em grupo, a quebra 

de preconceitos (visto que alguns alunos não aceitavam alguns gêneros musicais) etc. Os 

valores sociais devem ser trabalhados a todo instante dentro do ambiente escolar. Com isto 

temos Piaget (1971) que diz: ―O conhecimento implica uma série de estruturas 

progressivamente através de contínua interação entre o sujeito, o meio físico e o social, 

portanto o ambiente escolar deve ser estimulado e favorecer essa interação [...]‖.  

Percebemos que os valores aprendidos na escola são elementos que devem ser 

trabalhados dentro e fora da sala de aula. Assim as crianças que estão na fase de pré-

adolescência estará desenvolvendo com os colegas um projetos que elas fazem parte e que 

precisa ser mantido com responsabilidade para que os próximos alunos assumam este posto.  

Com este projeto de rádio na escola, percebemos que o horário do intervalo passou a 

ter um valor significativo e proveitoso, pois incentivar  os alunos a pesquisar a produzir para 

expor seus textos, músicas, versos é uma maneira de estimular o desenvolvimento desses 

alunos, principalmente àqueles que possuem dificuldades de falar em público de se expressar, 

etc. Nessa perspectiva, Freire (2008, p.27) nos mostra que [...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção 

[...]. Isto também vale para o nosso crescimento quanto professores, porque ser professor vai 

além das paredes da escola e temos que saber que é preciso pesquisar e inovar para manter a 

escola um ambiente de ensino mas também de amizade e companheirismo.  

O projeto de rádio foi somente uma ferramenta entre outras que auxilia o professor 

na aplicação dos conteúdos para que aqueles textos, aquela aula seja cada vez mais explorada 

e vantajosa. A universidade transforma a cada dia seu olhar e sua postura perante a escola, ao 

passo que propõe com esses projetos de bolsa que tem por objetivo fazer esta parceria com 

acadêmicos e escola para poder discutir novas metodologias de ensino que favoreçam o 

desenvolvimento destes professores no ambiente escolar.  
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RESUMO 

Neste artigo, reflete-se sobre as novas tecnologias na educação e o papel da escola em relação a essa 

nova prática educativa, descreve e analisa, experiências vividas, em uma Escola no Município de 

Tangará da Serra, este trabalho pretende colaborar com a discussão sobre o uso das tecnologias nas 

práticas de ensino a partir do relato de uma experiência com software educativo em uma escola 

pública de Tangará da Serra durante os anos de 2009 e 2011.  Além de relatar a experiência, espera- se 

que as questões levantadas no trabalho possam contribuir não somente sobre as aprendizagens dos 

alunos em ambientes que utilizam tecnologia na sala de aula, mas, também, pesquisas sobre as 

implicações didáticas que essas práticas possam causar. Durante esse ano de 2014 foram extintos o 

cargo de Técnico do Laboratório nas redes Estaduais de ensino. Diante da impossibilidade de executar 

qualquer plano de ensino sem o mínimo suporte. Investigação, a esta proposta por se fundar na análise 

de experiências e praticas pedagógicas das interpretações dos sujeitos e na vivência no espaço escolar. 

Programas e as percepções de professores e de alunos. Contudo, não se deve pensar que o fato de se 

usar tecnologias nas práticas pedagógicas nos leva sempre a conclusões positivas.  A experiência 

apresentada permite refletir sobre o quanto é necessário pensar em programas de software educativo 

ancorados em projetos de formação docente e acompanhamento da prática didática reconhecendo a 

complexidade nas relações existentes entre o sujeito que se deseja que aprenda, o professor que 

apropriação da proposta pedagógica apropriação dos recursos tecnológicos compreensão dos temas 

trabalhados participação nas atividades pretende ensinar, o conteúdo escolhido a ser ensinado, entre o 

computador e a tecnologia de software. Por isso propõe – se que práticas pedagógicas que utilizam 

software educativo. Sejam objetos de pesquisa colaborando para projetos, que pretendem utilizar 

tecnologia na sala de aula, possam ser mais que boas intenções. Espera-se que investigações nesse 

sentido possam disseminar ilusões e crenças ingênuas de que o simples fato de colocar nas mãos dos 

alunos computadores e softwares educativos promova avanços pedagógicos. Espera-se que 

experiências como essa relatada estimulem investigações para que profissionais de escolas tenham 

referências que os ajudem a organizar seu ambiente e sua ação pedagógica de maneira mais consciente 

e eficaz. Assim pode-se pensar na utilização de software educativo como um instrumento didático que 

favoreça a aprendizagem dos alunos provocando uma forma diferente de organizar o ensino e toda a 

situação didática que é estabelecida nesse ambiente. 

 

PALAVRAS – CHAVES: Educação e Tecnologia; Práticas Pedagógicas.  

 

                                                           
 
 
 
449

 SEDUC/MT. Psicopedagoga - deborath.gramos@hotmail.com 
450

 SEDUC/MT. Psicopedagoga - anagabitga@hotmail.com 
451

 SEDUC/MT. Psicopedagoga - Jussara91@hotmail.com 
452

 SEDUC/MT. Psicopedagoga - cassiadeijani@hotmail.com 

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1450 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo faz uma reflexão sobre as novas tecnologias apontando na educação, 

seus impactos na sociedade, na escola e nas atividades dos educadores e alunos que serão 

usuários destas novas ferramentas. Assim, são questionados o papel da escola neste novo 

contexto, bem como os desafios que a mesma terá que enfrentar. Para superar tais desafios, é 

necessário um conjunto de mudanças que vão desde a concepção de educação, aprendizagem, 

ensino, formação de professores, até a definição de políticas que garantam a democratização 

dessas novas tecnologias em uma perspectiva crítica e inovadora. 

Sabe-se dos entraves existentes na escola, tanto de ordem interna quanto externa, que 

impedem a efetivação dessa nova prática no processo educativo. Para tanto, é Cabe lembrar 

que somente a formação do professor não resolve todas as complexidades da utilização das 

novas tecnologias. É necessária a existência de políticas públicas para garantir à escola a 

apropriação destas novas ferramentas para que professores, alunos, gestores e comunidade 

possam utilizá-las na perspectiva da relevância social a que elas se propõem. 

 

2. AS NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: um olhar crítico 

 

Estudos demonstram que a utilização das novas tecnologias de informação e 

comunicação (NTICs), como ferramenta , traz uma enorme contribuição para as escolares em 

qualquer nível de ensino. Essa utilização apresenta múltiplas possibilidades que poderão ser 

realizadas segundo uma determinada concepção de educação que perpassa qualquer atividade 

escolar.  

Essa ideia está fundamentada nos princípios da teoria construtivista de Piaget, que 

parte da premissa que o conhecimento não procede apenas da programação inata do sujeito e 

nem de sua única experiência sobre o objeto, mas é resultado tanto da relação recíproca do 

sujeito com seu meio, quanto das articulações e desarticulações do sujeito com esse objeto. 

Dessas interações surgem construções cognitivas sucessivas, capazes de produzir novas 

estruturas em um processo contínuo e incessante. 

Portanto, o uso das NTICs na educação deve ter como objetivo mediar a construção do 

processo de conceituação dos alunos, buscando a promoção da aprendizagem e 

desenvolvendo habilidades importantes para que ele participe da sociedade do conhecimento e 

não simplesmente facilitando o seu processo de ensino e de aprendizagem. Para que as NTICs 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1451 

promovam as mudanças esperadas no processo educativo, devem ser usadas não como 

máquinas para ensinar ou aprender, mas como ferramenta pedagógica para criar um ambiente 

interativo inovador que proporcione ao aprendiz, diante de uma situação problema, investigar, 

levantar hipóteses, testá-las e refinar suas ideias iniciais, construindo assim seu próprio 

conhecimento.  

A utilização das NTICs na educação não garantirá por si só a aprendizagem dos 

alunos, pois as mesmas são instrumentos de ensino que podem e devem estar a serviço do 

processo de construção e apropriação do conhecimento dos aprendizes. A introdução desses 

recursos na educação deve ser acompanhada de uma sólida formação dos professores para que 

eles possam utilizá-las de uma forma responsável e com potencialidades pedagógicas 

verdadeiras, não sendo utilizadas como máquinas divertidas e agradáveis para passar o tempo. 

É importante salientar que, desde o inicio da década de 90, as escolas públicas de 

vários estados têm sido equipadas com um verdadeiro arsenal de tecnologias e programas e 

projetos relacionados a utilização da  TV,  do vídeo e das centrais de informática no ambiente 

escolar. Todos esses projetos têm a pretensão de ensinar com o apoio das máquinas e assim 

melhorar a prática pedagógica. Certamente tais tecnologias têm auxiliado, em algum 

momento, o processo de ensino e talvez o de aprendizagem, mas o resultado tem sido pouco 

observável na prática e a educação formal continua essencialmente inalterada.  

A utilização das NTICs na educação não garantirá por si só a aprendizagem dos 

alunos, pois as mesmas são instrumentos de ensino que podem e devem estar a serviço do 

processo de construção e apropriação do conhecimento dos aprendizes. A introdução desses 

recursos na educação deve ser acompanhada de uma sólida formação dos professores e 

participação efetiva de um técnico do laboratório que possa auxilia-los na utilização das 

maquinas, dando suporte técnico para esses docentes. De forma responsável e com 

potencialidades pedagógicas verdadeiras, não sendo utilizadas como máquinas divertidas e 

agradáveis para passar o tempo.  

Este processo de formação supõe uma competência técnica que não se desvincula da 

realidade e permite interagir, nos diferentes aspectos da tarefa docente, estabelecendo a 

mediação entre o pedagógico, técnico-científico, sociopolítico e cultural, que como diz 

Conforme apontado por Levy (apud Souza, 2000, p. 79) 

O professor torna-se o ponto de referência para orientar seus alunos no 

processo individualizado de aquisição de conhecimentos e, ao mesmo tempo, 

oferece oportunidades para o desenvolvimento do processo de construção 

coletiva do saber através da aprendizagem coorporativa. Sua competência 

deve deslocar-se, no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento, 
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sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão da 

aprendizagem. (Levy, apud souza, 2000, p. 79).  

Entende-se que hoje o grande desafio para os professores assumirem uma nova ação 

docente mediada pela tecnologia reside no fato de lidarem com alunos os quais já possuem 

conhecimentos tecnologicamente avançados e acesso ao universo de informações em 

múltiplos espaços virtuais e outros que se-encontram em plena exclusão tecnológica, sem 

oportunidade de vivenciar e aprender nesta nova realidade. Acompanhar e aproveitar o 

progresso e as experiências de uns, garantindo, ao mesmo tempo, o acesso de outros às novas 

tecnologias é tarefa difícil, porém não está somente na competência do professor. Os alunos 

estão acostumando-se a um acesso imediato à informação, que não requer deles um processo 

de reflexão e construção pessoal.  

Se o conhecimento não é um fim em si mesmo, mas o meio para construir 

competências nos alunos, as TICs são ferramentas extraordinariamente poderosas e um 

espaço para construir uma nova cultura de aprendizagem. Será que algo realmente mudou nas 

formas de ensinar e aprender na era digital? Destaca (Aldama; Pozo, 2014, p.11) ―Essa é uma 

pergunta que nós fazemos com frequência todos os que nos preocupamos com a educação. 

Será que houve mudanças reais, substancias, nas formas de ensinar e aprender em nossas salas 

de aula?‖. 

 

3. O PROFESSOR E AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO: 

 

De acordo com o Programa Nacional de Formação continuada para o uso pedagógico 

das Tecnologias de informação vemos que a comunicação com (TIC) (Proinfo Integrado), 

voltado à formação de professores e gestores da educação básica de todo o país, visando à 

inclusão digital e social. Nesse contexto, promove a inclusão digital dos professores e gestores 

escolas de educação básica e comunidade escolar em geral.  

O ambiente de aprendizagem adequado e, naturalmente, a ação mediadora do 

professor, nessa perspectiva, são elementos que poderão favorecer o processo de construção 

de conhecimento. ―Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos‖ 

(Lévy,1999: 158).   

O uso dos computadores um processos meramente operativos, embora reconheçamos 

que domina - lós é a etapa necessária para a construção de esquemas mentais que facilitem 

seu uso. Estimular você a refletir sobre o porquê e para que utilizar essas tecnologias, 
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oferecendo os instrumentos tecnológicos como meio para desenvolver atividades 

significativas e refletir sobre diversos temas que fazem parte de sua pratica docente.    

Usar a tecnologia a favor da educação é saber utilizá-la como suporte auxiliar na busca 

da qualidade do processo educacional. ―Tecnologia é um conjunto de discursos, práticas, 

valores e efeitos sociais ligados a uma técnica particular num campo particular‖ (BELLONI, 

1997, p.53). Os novos recursos tecnológicos são para ajudar o professor no processo de ensino 

aprendizagem e cabe ao professor perceber qual recurso deve, quando e como usar. 

Precisamos enfatizar a realidade em que atuamos no momento. Uma reflexão a cerca dos 

Laboratórios de informáticas nas escolas atual. Segundo KOIFMAN, (2014, p.20), a internet e 

os computadores já não são mais novidades fazem parte da vida de quase todos os jovens. 

Com os professores, no entanto, nem sempre é assim. Essa diferença geracional pode 

representar uma dificuldade para a adoção de novas ferramentas tecnológicas nas escolas?  

 

4. A Implantação dos Laboratórios de Informática nas Rede Estadual de Ensino 

 

Concretamente, nas escolas públicas do país, o uso pedagógico das TIC foi implantado 

por meio do ProInfo, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) em parceria com as redes 

estadual e municipais. Nessa perspectiva, o Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC/MT), vem adotando importantes ações, visando a efetivar o uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis nas escolas, modernizando, dessa forma, os meios de 

promoção do processo ensino-aprendizagem e contribuindo para um a melhor qualificação 

dos nossos profissionais de educação.  

As TICs proporcionam um espaço de profunda renovação da escola e que os 

agentes educativos têm aqui um grande desafio: transformar o modelo 

escolar que privilegia a lógica da instrução e da transmissão da informação 

para um modelo cujo funcionamento se baseia na construção colaborativa de 

saberes e na abertura aos contextos sociais e culturais (SILVA, Apud 

SALGADO, 2008, p.194).  

 

5. Funcionamento do Laboratório de Informática 

 

Quanto ao uso e funcionamento do Laboratório de Informática das Redes Estaduais de 

Ensino, permitiu a análise crítica e a discussão sobre a forma de acesso e utilização dos 

computadores nos Laboratórios e a formação de professores. Apontam a utilização 

insignificante dos laboratórios de informática devido ao número insuficiente de máquinas e 

pela falta de conservação e manutenção do funcionamento dos equipamentos e dos softwares; 
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número e tamanho do espaço físico dos laboratórios insuficiente para a quantidade de alunos 

matriculados, por turma, nas escolas públicas brasileiras; Durante o ano de 2014 foram 

extintos o cargo de Técnico do Laboratório nas redes Estaduais de ensino. O próprio professor 

que, como afirmado no inicio desta reflexão, é o condutor responsável pelo ―bonde‖ do 

ensino; é o principal agente de facilitação da aprendizagem dos estudantes e sem ele 

quaisquer propostas de inovação não vingam e nem se sustentam na pratica. O técnico do 

laboratório oferece ao professor um importante suporte para dar conta das tarefas de cuidado e 

manuseio do Laboratório Informática e das praticas pedagógicas planejadas no ambiente do 

laboratório de informática.  

  Os trabalhos recentes, analisados para este estudo, apontam desafios significativos 

quanto a utilização do laboratório escolar e embora não discutam exatamente a presença do 

técnico de laboratório permitem afirmar que a presença do mesmo pode se constituir em um 

ponto positivo para a ampliação das discussão sobre o papel dos laboratórios na vida da escola 

quanto de apoio ao professor em momento de aula.  Esta proposta se funda na análise de 

experiências e praticas pedagógicas das interpretações dos sujeitos e na vivência no espaço 

escolar. A discussão tem como pano de fundo os dados referentes a uma escola urbana no 

município de Tangará da Serra e podem contribuir com a atual discussão sobre educação 

escolar e novas tecnologias e mais do que isso justificam a necessidade de novos estudos 

sobre o tema.   

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo buscou refletir o uso das novas tecnologias no espaço escolar, visto a 

necessidade de acender uma nova visão no processo de ensino-aprendizagem com vistas a 

colaborar com a discussão sobre o uso de tecnologia nas práticas de ensino a partir do relato 

de uma experiência com software educativo em escolas urbanas. Não se prendeu a uma ou 

outra tecnologia especifica, mas buscou refletir sobre a utilização das novas tecnologias e seus 

impactos no ambiente escolar.  

Pode contribuir para criar uma nova referencialidade entre os professores e alunos que 

fazem parte deste complexo espaço de produção do conhecimento que é a escola de Educação 

Básica ao mostrarem novos processos de uma crise geracional na utilização das ferramentas 

tecnológicas. Ao mesmo tempo em que aponta para possibilidades bastante criativas de 
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aprofundamento dos processos de ensino e aprendizagem a partir deste novo arsenal 

tecnológico.  

É importante lembrar que uma formação sólida de professor, por si só, não resolve 

todos os questionamentos aqui suscitados, mas também chamar a atenção para que não nos 

deixemos levar pelo deslumbramento da tecnologia, e sim nos preocupemos com a relevância 

social da apropriação das novas tecnologias por todos: alunos professores, técnicos, gestores e 

a classe popular, sem perder de vista a importância do papel do professor, o qual avalia a 

produção do conhecimento, acompanha e valida a utilização das novas tecnologias para fins 

educativos, por meio do processo constante de investigação científica. E por último pode 

contribuir com a atual reflexão sobre o papel e a função do técnico escolar no ambiente 

escolar.   
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DESAFIOS PARA UMA PRÁTICA DOCENTE EM PLENO SÉCULO XXI 
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RESUMO 

O que antes era de responsabilidade da família, assim como: formação ética, hierárquica, 

higiene, organização, administração de sociabilidade, tempo e bens materiais do educando em 

formação, sofreu a transferência para o professor e para a escola do século XXI. Por contar 

com a necessidade maior de todos os membros adultos da família em trabalhar, o aluno agora 

chega cada vez mais cedo à escola, levando o educador a uma urgente flexibilidade e 

posterior necessidade em rever suas práticas docentes. Soma-se a isso, a consequência 

causada por uma sociedade industrial e capitalista que gera produtos e serviços de consumo 

com uma rapidez de progressos tecnológicos em que a cada dia produtos e os saberes das 

pessoas se vêm superados que alarma o mais avisado dos seres. Não será aqui discutido o 

mérito ou demérito de cada um desses processos, que leva o indivíduo social a crer que sua 

felicidade e dos seus está na aquisição de tais ou tais bens. Com isso, o meio educacional se 

torna uma grande complexidade a mais para o meio social, gerando assim, vários temas para 

discussões dos novos fazeres do docente da atualidade na escola e na família do discente. 
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1 INTRODUÇÃO 

Objetivando contribuir com a temática sobre os desafios da educação do século XXI 

nos levantamos rumo à pesquisa para contribuir com os paradigmas que visam detectar e 

somar contribuição para os problemas da qual a atual educação se vê encapsulada. 

Observando as reflexões sobre os desafios das práticas pedagógicas e procurando ampliar a 

visão sobre as problemáticas que envolvem estes desafios, fomos levadas ao levantamento 

empírico de questionamentos que circulam nas esferas acadêmicas e governamentais, onde o 

mundo globalizado reflete na educação questões como a desvalorização do professor e as 

novas concepções quanto à forma de transmissão do conhecimento.  

Desta forma buscamos autores como: Selma Garrido Pimenta, Tamires Catarina Felix, 

Magda Soares e Lucio Luiz Corrêa da Silva para o embasamento deste trabalho. Autores que 

descrevem debatendo a qualidade do ensino, a necessidade da formação e dos resultados dos 

programas governamentais aplicados neste sentido. Ser professor em décadas passadas era ser 

um profissional com o gratificante sentimento de privilegiado, seja pela sociedade, seja pelos 

educandos, existia o respeito e admiração pela profissão e pelo profissional, que era 

anunciado e legitimado como o representante do caminho para a oportunidade de inclusão e 

ascensão na sociedade em que estavam inseridos. 

  Naqueles tempos, seu papel era cumprir e transmitir conhecimento, ministrar 

aulas/conteúdos e avaliações, transcrever notas e frequências. 

As transformações na sociedade tecnológica, econômica e a formação ética, hierárquica e 

ideológica levando o ambiente escolar à transformações profundas. O professor já não é mais 

o transmissor do conhecimento e sim, o mediador dele. 

 

 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O professor no século XXI vai muito mais além que ministrar aulas/conteúdos, 

transcrever notas e frequências, a eles foram acrescidos papéis antes atribuídos aos familiares 

responsáveis pelo aluno, algumas tarefas que são próprias da agência familiar e que foram 

transferidos para a esfera escolar, como: formação ética, hierárquica, de higiene, organização, 

administração de sociabilidade, tempo e bens materiais do educando em formação. 

Por contar com a necessidade maior de todos os membros adultos da família trabalhar, 

o aluno agora chega cada vez mais cedo à escola, modificando assim, o papel do ser educador. 
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Choca-se com a consequência causada por uma sociedade industrial e capitalista que gera 

tecnologia e produtos de consumo em que o indivíduo, levado a crer que sua felicidade e dos 

seus está na aquisição de tais ou tais bens. 

Choca-se com o rápido progresso dos produtos tecnológicos (que não será aqui 

discutido o mérito ou demérito de cada um) em que a cada dia, produtos e o mundo 

tecnológico e os saberes das pessoas se vê superado numa rapidez que alarma o mais avisado 

dos seres. 

O meio educacional se torna uma grande complexidade a mais para o meio social, 

gerando assim, vários temas para discussões dos novos fazeres do docente da atualidade, na 

escola, na família do discente, no Estado e dentre estes desafios, conceber uma nova 

―fórmula‖ e entrojetar uma nova forma de  praticar a docência. 

Já se sabe que é preciso ser professor observador, pesquisador, que se faz necessário o 

―olhar no olhar‖ para realmente detectar as reais necessidades do discente. Hoje, se faz 

necessário saber que ser professor não é somente ser portador do saber pronto e quase estático 

que era repassado de profissional a profissional durante a formação deste, mas sim, saberes 

em várias áreas da vivência humana, para que possa ser o mediador entre os saberes e o 

indivíduo. 

Faz-se necessário ser professor capacitado, reflexivo, ministrar vários saberes, usar 

metodologia diferenciada, e ter a consciência que não é só ter um certificado, mas agregar 

conhecimento, práticas pedagógicas e sociais, saber lidar com situações diversas e ter a 

consciência que precisa fazer a diferença na vida do discente. Contribuir para sanar uma 

defasagem na educação detectada pelos índices oficiais de medição. 

Indo além no tema, o professor do século XXI encontra dentre os vários desafios: a falta de 

estrutura em algumas famílias, doenças (distúrbios), desmotivação de alunos e a concorrência 

com a tecnologia fora e dentro da sala de aula. 

Com todos esses pontos abordados acima, ainda conta a desvalorização da categoria: 

docente, não só no aspecto salarial, mas também nas condições de trabalho digno e seguro que 

são de suma importância para se fazer uma educação de qualidade, ou seja, nos futuros 

profissionais de uma nação. 

Se não houver um investimento real nessa área, (que consequentemente afeta o bom 

desenvolvimento de todas as outras), que apresente resultados concretos, haverá sempre 

grandes lacunas na prática docente como em todas as outras. Entretanto, quando isso acontece 
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que a culpa é só do professor/profissional?. Devemos ser coerentes e concluir que não, pois há 

pouco incentivo e investimento na área que forma todas as outras áreas, ficando a falta de 

mais profissionais qualificados, porque o professor de hoje contribui para a formação de 

médicos, professores, artistas,... do amanhã. 

Quanto ao aspecto da desvalorização da imagem do professor é tanta que quando se 

pergunta para um jovem qual a graduação/graduações de sua preferência, que deseja seguir, o 

mesmo logo responde: ―menos ser professor‖. 

Na aceitação da conclusão de que o docente tem papel, e de forma fundamental, na 

formação de todas as outras áreas e de que está imbuído de no mínimo uma postura e 

conhecimento básico para o desenvolvimento de um país, e que o mundo exige que seja mais 

qualificado e assim mais humano,  e que será exigido pelo próprio ser consciente de seus 

direitos e deveres como cidadão, se faz necessário uma maior valorização de um educador 

para maior êxito na vida deste ser, para que se torne cidadão de fato, competente, conhecedor, 

e não apenas formar meros ―robôs‖ dos interesses de quem quer que seja. 

Há uma necessidade do foco na educação para que se tenha mais qualidade, não pela 

qualidade em si, mas um sistema educacional que atenda ao indivíduo moderno no seu 

contexto de ser do mundo.  

Em suma, a sociedade como um todo exigi uma educação mais qualificada para 

atender melhor uma geração de futuros profissionais, senão, do contrário, terá futuros 

médicos, professores, arquitetos, advogados,... mal habilitado para um país desenvolvido. 

 

3 METODOLOGIA 

As observações feitas no âmbito escolar, campo de trabalho do qual os participantes 

ativos relatam e deixam-se ouvir relatos que falam exaustivamente dos problemas vivenciados 

no dia a dia da educação, e Selma Garrido Pimenta nos diz que: ―A compreensão da relação 

entre teoria e prática, ..., possibilitou estudos e pesquisas que têm iluminado perspectivas para 

uma nova concepção...‖.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base nas observações nas análises das discussões, chegamos à conclusão de que 

há uma grande necessidade de mudança na prática docente do ser professor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que resulte em pesquisas e culminem em dados para a elaboração de práticas 

pedagógicas, que efetivamente contribuam para a educação de qualidade, corroboramos com 

falas de Selma Garrido Pimenta em: ―Reflexões sobre a formação, os saberes e as práticas dos 

Professores no contexto educacional do século XXI, ―Pensar numa formação de professor que 

tenha como princípio a reflexão da prática e na prática, e que fundamente seus saberes a partir 

da vivência e da experiência do social, é tornar possível uma educação que emancipa e que 

liberta, é caminho para a construção de uma nova escola, na qual a produção e a construção 

do conhecimento seja algo efetivo,...‖ e contìnuo. 
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DRAMATIZAÇÃO NAS AULAS DE INGLÊS: RECONSTRUINDO SENTIDOS NA 

FALA POR RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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RESUMO:  
Este trabalho objetiva uma proposta pedagógica de uma atividade lúdica e extraclasse que 

proporciona ao aluno dramatizar em Inglês um texto selecionado por ele e em grupo; já que 

estão diante da globalização e os avanços tecnológicos, sendo assim, é atribuindo a eles os 

desafios e as mudanças das atividades letradas responsáveis em nossa sociedade. A proposta 

inicial do trabalho visa à reconstrução de seus textos e utilização dos recursos midiáticos, 

práticas essas de leitura e escrita. Com isso o interesse em investigar como teatro poderia ser 

usado para aumentar a autoconfiança dos alunos em aprender a língua estrangeira sendo ela o 

Inglês e oportunizando-os na comunicação e escrita, algo diferente do cotidiano deles. O foco 

ainda desse trabalho é em dinamizar as aulas de Inglês do Ensino Médio com leituras e uso 

dos recursos tecnológicos. O projeto ainda vem com o objetivo de fomentar a reflexão do 

professor de inglês sobre as necessidades pedagógicas, já que estamos cercados por um 

mundo totalmente digital. Por essas razões, ―eu― o professor, busco culminar diante dessa 

proposta, desenvolver os Letramentos e Multiletramentos nas práticas de ensino – 

aprendizagem. Proposta essa que vem atribuir ao aluno o prazer em aprender o Inglês de 

forma significativa e diferenciada. Contudo, essa proposta de ensino desenvolvida em sala de 

aula, possibilita os alunos enriquecerem seus vocabulários do idioma estudado, propõe 

também um trabalho heterogêneo, diversifica a cultura num todo, e por fim ativa o processo 

de letramento indispensável a todos nós.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O fenômeno da globalização e os avanços tecnológicos são responsáveis pelas 

constantes mudanças na sociedade, que tem gerado novas necessidades de aprendizagem em 

face das transformações nas formas de comunicação e interação ( COPE; KALANTZIS, 

2000). A formação de indivíduos capazes de interagir neste contexto aponta para o uso de 

novas epistemologias e uma reflexão do papel da escola e mais especificamente, no contexto 

desse trabalho realizado pelos alunos para a aprendizagem da Língua Inglesa nesse processo. 

 O interesse em investigar como teatro poderia ser usado para aumentar a 

autoconfiança dos alunos aprendizes de línguas estrangeiras, dando a eles suporte na 

aquisição de desenvoltura na língua - alvo em foco, e subsidiar sua compreensão diante das 

conversações quando se comunicam.   

 Ao desenvolver o trabalho, os alunos - encenadores ganham mais confiança e maior 

desenvoltura nos aspectos pertinentes ao ensino e aprendizagem de inglês, sendo assim um 

estímulo para as aulas e consequentemente para um interesse maior em aprender uma segunda 

língua na medida que essa atividade é desenvolvida e interpretada. 

 O foco de estudo desse artigo concentra em dinamizar as aulas de Inglês do Ensino 

Médio proporcionando aos alunos realizarem teatros por meio de textos  que lhes interessam, 

assim como as séries americanas. Como exemplo: temos uma apresentação e uma 

reconstrução do programa americano Super Nanny, programa esse em que os alunos 

primeiramente assistiram o programa, observaram o que poderia ser feito e começaram a 

desenvolver a prática da escrita, rei - interpretando e re - significando em todos os aspectos, 

os sentidos preferidos por eles. 

 A partir daí, os alunos começam o processo de ensaios, tanto interpretando os papéis 

designados por eles e também a prática do idioma, buscando o melhor possível para uma 

dramatização. 

 O projeto pretende fomentar a reflexão do professor de inglês sobre as necessidades 

pedagógicas, já que estamos cercados por um mundo totalmente tecnológico junto a tantas 

informações e comunicações. Com isso, o professor busca culminar no desenvolvimento dos 

letramentos e  multiletramentos essas práticas de ensino - aprendizagem. Já que a crítica 

educacional contemporânea tem evidenciado que muitas práticas pedagógicas se restringem 

apenas a aplicação de técnicas desvinculadas de uma justificativa teórica, possibilitando os 
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alunos, sujeitos desse processo de aprendizagem conhecimento de uma metodologia 

diferenciada e prazerosa.  

 Contudo, a pedagogia do teatro abrange também o receptor na apreciação de 

espetáculos teatrais. Assim como o espectador frente ao espetáculo, o professor pode explorar 

os materiais de apoio educativo para transformar a ida ao teatro numa experiência 

significativa, através da mobilização do processo de apreciação e criação de seus alunos.  

 Vale lembrar ainda que, é importante compreender criticamente que fluência não deve 

ser trabalhada em detrimento da precisão. Fazem parte do trabalho com fluência não só os 

aspectos estruturais da linguagem, mas outros fatores como o papel do outro, a interação, a 

colaboração e as vivencias na construção e re - construção do discurso. Junto a essa 

organização dos argumentos, a finalidade dos discursos devem ser levados em conta para a 

prática e principalmente para a sua organização.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 O trabalho desenvolve - se em um projeto de Língua Estrangeira Moderna ( Inglês ) 

durante um bimestre, onde os alunos após terem escolhidos os textos, começam a ressignificá 

- los.  

 Nessa percepção e preocupação atual da criticidade, este trabalho perpassa por 

objetivos que visam não só apenas uma dinamização nas aulas, mas sim, pelos efeitos da 

globalização sobre as concepções de linguagem e de cultura, e o tratamento que essas 

concepções venham trazer para um mundo de formação educacional. 

 Diante disso, adiciono o valor ao indivíduo e que amplia o seu reconhecimento da 

crítica social na vivencia de pessoas enquanto cidadãos e que busquem garantir seus espaços e 

que desenvolvam toda a sua criticidade. E nós, enquanto profissionais da educação ligados ao 

mundo das artes, literaturas, música, teatro, imagens, sons, etc., temos a obrigação de 

oportunizar isso ao nossos alunos. 

 A partir daí começam os ensaios que com base nas aulas, a performance contribui para 

o desenvolvimento da produção oral dos alunos. A atividade de criar a cena conjuntamente 

mostra que a atividade acontece entre os participantes envolvidos, que agem em conjunto para 

a obtenção de um objeto idealizado. Os alunos podem usar o que já possuem de conhecimento 

e que supostamente aprenderão com os ensaios e além disso, podem criar ambientes de apoio 
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e trabalho colaborativo para a aprendizagem, tendo em mente que a cena deva ser feita para 

ser apreciada pelo público escolar e consequentemente pelos familiares, amigos, etc. 

 Após todos os ensaios do grupo de interpretação e aos retoques finais. A fim de 

verificar se os objetivos foram alcançados, o professor pode considerar dar atenção as 

estratégias de leitura utilizadas pelos alunos.  

 No momento das atividades em grupo, será analisada a competência dos estudantes 

para se apropriar das habilidades orais e também escritas necessárias a produção do gênero 

texto oral ( teatral ). 

 E por fim, após todas a preparações, como: ensaios, discursos; os alunos começam o 

processo de utilização da tecnologia, pois é agora que eles partem para a gravação do teatro, 

utilizando o programa movie maker para a elaboração de edição de todo o trabalho. Vale 

lembrar que os alunos devem por obrigação atribuir a legenda das falas deles, permitindo 

assim uma melhor compreensão por partes dos alunos que não dominam o idioma.  

 Vale ressaltar ainda que. esse projeto é desenvolvido em apenas um bimestre e 

também tem validação na nota dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É de muita importância desenvolver um trabalho como esse em uma sala de aula, pois, 

oportuniza a interação do aluno na sociedade, possibilitando conciliá - lo nos mais diversos 

propósitos dentro de uma educação crítica.  

 Diante do que foi exposto, pode-se afirmar que o trabalho com a literatura estrangeira 

no Ensino Médio é capaz de oferecer possibilidades didáticas enriquecedoras para o ensino do 

Inglês. E além disso, o texto literário funciona como elemento articulador das habilidades de 

leitura, escrita e comunicação oral, ativando o processo de letramento indispensável a 

aprendizagem de todos nós. 

 Contudo, é importante também para o professor refletir sobre objetivos do ensino de 

inglês na escola considerando sua importância educacional de formação para cidadania, 

preparando o aluno para um mundo de heterogeneidade e diversidade cultural. 
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EDUCAÇÃO E CONVERGÊNCIA DIGITAL: REFLEXÃO SOBRE O CURSO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UNEMAT/CAMPUS DE ALTO ARAGUAIA  
 

Gibran Luis Lachowski
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RESUMO  

Este resumo refere-se a uma reflexão científica acerca do processo de ensino-aprendizagem 

presente nas disciplinas Técnicas de Redação Jornalística, Redação, Reportagem e Entrevista 

I e Redação, Reportagem e Entrevista II, ministradas para estudantes do 2º, 3º e 4º semestres 

do curso de Comunicação Social (habilitação Jornalismo) da Universidade do Estado de Mato 

Grosso-UNEMAT/campus de Alto Araguaia. Concentra-se na percepção dos comportamentos 

dos acadêmicos em relação a hábitos ligados às tecnologias da informação e comunicação, 

sobretudo às conectadas à internet, e em como isto serve de parâmetro para uma proposta 

pedagógica capaz de coincidir capacitação humanística e técnica associada ao contexto da 

convergência digital. Tal reflexão científica concerne a um relato de experiência que busca 

sintetizar o processo de ensino-aprendizagem registrado em dois anos e meio de docência na 

UNEMAT (de fevereiro de 2012 a junho de 2014). Esse resgate é auxiliado por uma revisão 

bibliográfica calcada, sobretudo, em conceituações relativas à responsabilidade social do 

jornalista, à comunicação dialógica, à cultura da convergência e à educação de base 

democrática e libertadora. Vê-se que essa práxis tem sido fundamental na tentativa de 

constituição de uma docência atenta à realidade socioeconômica e cultural das turmas de 

estudantes e, por consequência, reconfigurado o modo de conceber as disciplinas de 

Jornalismo, compor e comunicar seus conteúdos. Enfim, percebe-se que esse processo 

reflexivo fortalece o senso de criticidade, atualização e de constante abertura para novos 

conhecimentos, elementos salutares à formação do professor universitário. E também faz com 

que a relação docente-discente-universidade seja compreendida a partir da ótica de um 

diálogo em constante construção. 

 

Palavras-chave: Jornalismo. Convergência digital. Educação. Diálogo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em uma sociedade na qual é cada vez mais presente o discurso e a existência da 

virtualização/digitalização nas relações sociais, nas dinâmicas de trabalho e estudo e nas 

atividades de lazer, faz-se necessário discutir como isto se dá e que consequências geram, 

ainda que tais percepções sejam verificadas nos mais diversos campos do conhecimento, para 

que se consiga contribuir com a área de concentração do GT ―Educação e Tecnologia: 

reflexões e possibilidades pedagógicas na contemporaneidade‖ decidiu-se tratar da 

convergência digital nas comunicações e, mais especificamente, sua interface com o ensino 

universitário do jornalismo. 

Os meios/plataformas de mídia são as ambiências que mais têm registrado transformações na 

sociedade desde os anos 1990, com a popularização da internet no mundo. Entre os inúmeros 

apontamentos, registram-se, a título de ilustração: a discussão sobre a possibilidade do fim do 

jornal (e o crescimento exponencial de blogs, sites e elaborações noticiosas via redes virtuais 

sociais
457

); a gradativa incorporação de tarefas ao serviço do jornalista, tendendo a 

caracterizá-lo como um profissional multimídia; e a consolidação do discurso de que a 

comunicação digital em rede configura-se como mais interativa e democrática que as 

instâncias anteriores (impressos, emissoras de rádio e televisão).  

Essas e inúmeras outras alterações correlatas têm relação estreita com a formação de novos 

profissionais para o mundo do trabalho e, por consequência, sugerem refletir sobre em que 

perfil de jornalista as universidades pretendem investir. Aparentemente, dois modelos de 

formação surgem de imediato: um ligado precipuamente às demandas comerciais da produção 

informativa, que destaca a atualização tecnológica de modo instrumentalizado, concebendo 

interatividade como sinônimo de audiência e associando produção informativa a um mercado 

de comodities; outro afeito à concepção social do jornalismo, que prima pelo interesse público 

e enxerga a convergência digital como ambiência capaz de democratizar a informação e a 

participação social.   
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 Evita-se reproduzir a noção de que Twitter, Facebook, Whatsapp e similares correspondem a redes sociais por 

compreender-se que o envolvimento social se dá de modo precípuo nas relações interpessoais, sendo o discurso 

de interatividade via internet uma forma de capturar sentidos de práticas comunicacionais rudimentares e 

anteriores. 
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Nesse sentido, o artigo em tela objetiva demonstrar que o jornalismo efetuado na 

contemporaneidade deve potencializar-se pelas possibilidades ofertadas pela convergência 

tecnológica – com notebooks, smartphones, tablets; construção de narrativas que mesclem 

textos, sons, imagens estáticas e em movimento, animações, efeitos 3d etc –, contudo sob o 

alicerce de pressupostos humanísticos e técnicos que atendam, por exemplo, à exposição de 

assuntos de grande interesse da sociedade, à diversidade de pontos de vista e à comprovação 

factual das informações levantadas. 

Portanto, justifica-se o debate proposto pelo artigo em tela em razão da premência de uma 

reflexão sobre o processo de convergência digital no campo da comunicação midiática, tendo 

em vista sua abrangência, atualidade e capacidade de promover alterações em estruturas de 

trabalho e de papéis sociais, podendo, por exemplo: praticamente transformar jornalistas em 

trabalhadores conectados à internet e distantes de ambientes externos, em contato direto com 

pessoas e situações; potencializar a participação virtual a ponto de fragilizar oligopólios 

midiáticos, garantindo maior pluralidade de pontos de vista.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Sustentam a base teórica deste material científico quatro aspectos, a saber: a 

responsabilidade social do jornalista; cultura da convergência; a comunicação dialógica; e a 

educação de base democrática e libertadora.  

Quanto ao primeiro tópico, observa-se que o jornalismo pauta-se pela postura ética e 

pela crítica social, sempre embasado na realidade factual e no interesse público, o que se 

baliza a partir de códigos legais e procedimentos técnicos, entre eles o plano da cobertura, a 

apuração das informações, a edição e veiculação do material (TÓFOLI, 2008, p. 38). Esse 

apanhado de qualidades pode ser sintetizado em poucas palavras, como explicitam Kovach e 

Rosenstiel (2004, p. 22): ―(...) a finalidade do jornalismo é fornecer informação às pessoas 

para que estas sejam livres e capazes de se autogovernar‖.  

Entretanto, para que esse ideário se confirme é necessário atuar por meio de uma 

sólida e disciplinada base técnica. Essa plataforma de ação se orienta por uma eficiente coleta 

de dados, que pressupõe: entrevistas com os mais variados tipos de fontes de informação (de 

autoridades institucionalizadas, passando por funcionários públicos de escalões menores até 

integrantes de grupos sociais marginalizados); confronto de versões; e verificação de 
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documentos, além do uso sensível da audição, visão, paladar, tato e olfato. Isso inclusive pode 

evoluir para um método jornalístico-etnográfico, em que se realize um ―mapeamento 

preliminar de temas, fatos e situações (...) evitando uma excessiva rotinização da cobertura 

jornalìstica em eventos e fontes previsìveis‖ (FRANCISCATO, 2006, p.12). 

Já a cultura da convergência precisa ser compreendida como um fenômeno gestado 

desde os anos 1950, quando o sujeito sociológico da modernidade começou a ser fragmentado 

por uma série de acontecimentos/ocorrências (como a revisão marxista e o feminismo) que se 

potencializaram com a globalização, nos anos 1990. Isso fez com que os papéis sociais, bem 

definidos e centrado em instituições como família, igreja e Estado dessem espaço a uma 

multiplicidade de identidades, desembocando em movimentos sociais e tribos urbanas 

(HALL, 2000).  

Essa realidade se liga a um imenso fluxo de informações e significados produzidos 

pela globalização com centralidade da internet, formando o que se pode denominar de 

―sociedade em rede‖ que, para Castells (2005, p. 255), é ―mais do que uma tecnologia. É um 

meio de comunicação, de interação e de organização social‖. 

Corrobora com esse pensamento Lévy (1999), para quem a organização de pessoas, 

instâncias, ideias e desejos em rede digital corresponde a um ambiente mundial de 

conversação chamado de ―ciberespaço‖ onde se propala uma espécie de inteligência coletiva, 

administrada de forma coletiva, democrática e autônoma. Portanto, uma convergência de 

múltiplos interesses que, no entanto, ―ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais 

e em suas interações sociais com outros‖ (JENKINS, 2008, p. 28). 

Exemplos dessa convergência digital no jornalismo seria a aparição dos profissionais 

multitarefa, que, no local de cobertura, registram informações em áudio, vídeo, texto e 

fotografia, ao dispor de smartphone, tablet, caneta e papel na mão, elaborando materiais nos 

mesmos moldes e enviando-os para a redação jornalística ou diretamente postando-os em 

sites, blogs, no Twitter, no Facebook e outros, segundo a conformação midiática da 

empresa/instituição/associação onde trabalha (CASTILHO, 2007).    

Os produtos resultantes desse tipo de trabalho tendem a seguir uma narrativa 

mutimidiática, agregando um potencial sígnico bem maior do que as elaborações jornalísticas 

tradicionais, fundamentando-se em softwares de banco de dados e estimulando a 

interatividade com internautas (SWINGEL, 2012; CANAVILHAS, 2005; BRADSHAW, 

2007).  
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A comunicação dialógica subentende compreender o ato de comunicar como algo de 

mão dupla, que envolve uma fala e uma escuta interessadas, onde prospera o debate, a 

conversa, a discussão, a troca de ideias. Esse entendimento parte da etimologia da palavra 

comunicação em latim (communicatio), que significa comunhão de consciências. Nesse 

sentido, comunicação (dialógica) opõe-se a transmissão de pensamento, imposição de visão 

de mundo, ao ato de ―passar‖ conhecimento. Do mesmo modo, a comunicação do diálogo não 

coaduna com sentidos mais utilitaristas, como a utilização da tecnologia e a arquitetura como 

meio de circulação (estradas, caminhos, corredores) (MARTINO, 2007). 

Por fim, o quarto aspecto que sustenta a base teórica deste artigo é a educação de base 

democrática e libertadora, que encontra amparo conceitual, sobretudo, em Freire (2006), que 

se vale de relações de ensino-aprendizagem pautadas pela comunicação dialógica e pelo 

estímulo à autonomia de conhecimento. Isso se dá pela conexão entre saberes populares e 

científicos, calcados, sobretudo, na realidade concreta em que as pessoas estão inseridas. 

Também colaboram com esse entendimento Carês e Tentor (2004), que defendem um 

modelo de educação que propicie a construção coletiva de conhecimentos e o funcionamento 

heterárquico (com estudantes atuantes e cooperativos em vez de passivos e intimidados), o 

que exige do professor capacidade de estimular e gestar situações de coautoria, além de 

despertar nos alunos crescente interesse pelos assuntos tratados, a fim de fazer prosperar o 

envolvimento discente.  

 

METODOLOGIA  

 

Durante dois anos e meio de docência na Universidade do Estado de Mato Grosso-

UNEMAT (fevereiro de 2012 a junho de 2014), sobremaneira nas disciplinas de Técnicas de 

Redação Jornalística, Redação, Reportagem e Entrevista I e Redação, Reportagem e 

Entrevista II
458

, procurou-se mostrar que, apesar da origem ligada ao jornal diário e à revista 
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 São disciplinas voltadas, basicamente, para: a percepção de o que é notícia (informação de interesse 
público, verídica, atual); de quais são as regras elementares da produção textual jornalística (exposição de 
dados a partir do mais recente ou importante, uso de citações e paráfrases, além de observações feitas pelo 
repórter); dos procedimentos de apuração e comprovação de informação (entrevistas, análises documentais, 
confrontos de versões); e da utilização de recursos para a efetuação da edição jornalística (título, subtítulo, 
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semanal/quinzenal/mensal, tais matérias traziam elementos essenciais da profissão, presentes 

e quaisquer outras, até mesmo as mais multimidiáticas, como Jornalismo Digital I (5º 

semestre) e Jornalismo Digital II (6º). 

Isso foi estimulado a partir de uma série de estratégias de ensino-aprendizado, que 

passam agora a ser expostas por meio de um relato de experiência. Entre as opções de 

abordagem quanto ao relacionamento jornalismo/convergência digital estão desde as que 

buscaram provocar discussões acerca do ―bom uso‖ das chamadas novas tecnologias até a 

realização de exercícios de cobertura jornalística que se aproximassem da perspectiva da 

multimidialidade. 

Dentro do primeiro grupo de estratégias, relativo ao ―bom uso‖ das ferramentas 

digitais, destaque para as indicações e incursões em blogs e sites de jornalismo
459

, o que se fez 

de forma: oral (verbalizando as sugestões e explicando em essência suas características); por 

meio de registro no quadro; cobrando pesquisa em casa para exposição de resumo em sala de 

aula; a partir de navegação no laboratório de informática (com cada estudante acessando um 

site/blog). Essa última atividade, desenvolvida no segundo semestre de 2013, voltou-se 

especificamente ao conhecimento de endereços eletrônicos locais/estaduais
460

. 

Ainda em relação ao debate sobre o correto uso das denominadas novas 

tecnologias/ambiências midiáticas, utilizou-se como assuntos motivadores algumas 

repercussões geradas em redes virtuais sociais, entre elas a de uma jornalista brasileira que 

postou no Facebook um comentário referente a médicas cubanas que vieram para o Brasil por 

conta do programa ―Mais médicos‖, em 2013. A postagem dizia que as profissionais latinas se 

pareciam com empregadas domésticas. O assunto gerou uma enxurrada de mensagens 

negativas à jornalista, que retirou o post do ar
461

.  

                                                                                                                                                                                     
 
 
 
intertítulo, escolha de foto, elaboração de legenda de foto, definição do espaço e nível de destaque a ser 
ocupado pelo material).   
459

 Procurou-se valorizar endereços eletrônicos não associados a grandes grupos de comunicação com vistas a 

ampliar o repertório informativo dos estudantes. Alguns dos que foram indicados/sugeridos: www.viomundo, 

com.br, www.conversaafiada.com.br e www.www.247.com.br .  
460

 Alguns dos endereços visitados foram www.olhardireto.com.br, www.24horasnews.com.br, 

www.diariodecuiaba.com.br e www.agoramt.com.br . 
461

 Disponível em: < http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/08/jornalista-medicas-cubanas-parecem-

empregadas-domesticas.html>. Acesso em: 09 de julho de 2014. 
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No caso em tela, o assunto permitiu discutir com os estudantes os limites éticos do 

jornalista e o perigo que a instantaneidade da internet, em especial das redes virtuais sociais, 

pode representar. O debate foi participativo, colocando em conflito duas visões bastante 

difundidas quanto ao profissional do jornalismo: a de que é necessário que ele tenha 

responsabilidade ao divulgar uma informação; e a de que o jornalista não pode ser censurado. 

A discussão foi propícia para expor, entre outros elementos, que, conforme o Código de Ética 

dos Jornalistas do Brasil (FENAJ, 2007), o profissional não deve ser censurado, o que se 

constitui ofensa à liberdade de expressão, contudo o mesmo deve responder pelas opiniões 

que emite, sabendo que é direito daquele que se sentiu ofendido recorrer ao Judiciário.  

Quanto aos exercícios que se aproximassem da perspectiva da multimidialidade 

(lembrando que as disciplinas ministradas pelo autor deste artigo estão ligadas ao jornalismo 

impresso), pode-se citar algumas. Começa-se pela ―captura de sugestões de pauta‖, que 

consiste na recolha de informações, em qualquer tipo de formato, capazes de desembocar na 

realização de uma pauta (espécie de roteiro que o pauteiro entrega ao repórter para que este 

saia a campo em busca da notícia; deve conter um nome – retranca –, um resumo do assunto, 

enfoque – objetivo da pauta –, indicações de pessoas a serem entrevistadas e de seus contatos 

e sugestões de perguntas). 

A maioria das sugestões de pauta veio em forma de anotações em caderno, textos 

digitados, fotografias (em máquina fotográfica e smartphone; em pen drive para projeção em 

datashow) e em ―estado bruto‖ (ex: cartaz de evento, panfleto encontrado na praça da igreja). 

Algumas vieram em formato de audiovisual.  

Houve ―capturas‖ em que se partiu de um modo inverso
462

, a saber, da imagem 

registrada, para daí se proceder à coleta de informações e à redação do texto (nota veiculada 

no blog da Agência de Jornalismo da UNEMAT/Alto Araguaia). Menciona-se que foi uma 

execução ―invertida‖ porque o comum, sobretudo na produção para os veículos impressos, é 

que as sugestões de pauta sejam, primeiro, escritas, para só então gerarem fotografias e novos 

textos, em forma de matérias jornalísticas. O objetivo de realizar capturas de sugestões de 

pauta a partir de registros fotográficos foi estimular a percepção visual dos estudantes e fazer 
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com que utilizassem as ferramentas tecnológicas com vistas ao jornalismo e não apenas como 

instrumentos voltados para momentos de diversão (fotos entre amigos, por exemplo).  

 Outro tipo de exercício voltado à perspectiva da multimidialidade, tentando aproximar 

o ensino do jornalismo com a convergência digital, foi a entrevista em sala de aula. A 

atividade consistiu em estudantes da mesma turma se perguntarem acerca de assuntos 

concernentes a suas vidas acadêmicas e a alguns aspectos de seus cotidianos, no intuito de 

produzirem breves perfis em formato pingue-pongue (com perguntas e respostas). Enquanto 

um indagava (fazendo papel de repórter), outro respondia (na condição de entrevistado) e 

outro fotografava (valorizando quem respondia, mas também registrando o perguntador, já 

pensando no making off da atividade). As fotografias foram feitas com os smartphones dos 

acadêmicos. Alguns deles também usaram o aparelho para registrar as informações dos 

entrevistados enquanto atuavam como repórteres.  

O exercício possibilitou, além da elaboração do material, explicar aos estudantes a 

importância de anotar sempre o que o entrevistado diz, ainda que suas falas estejam sendo 

gravadas. Afinal, em uma situação efetiva de cobertura jornalística, com horário curto de 

fechamento (em caso de jornal diário) ou mais rápido ainda, no que diz respeito a site ou blog 

de notícias, talvez não haja tempo para escutar toda a gravação.  

 Um outro tipo de exercício que estimulou a relação jornalismo/multimidialidade 

correspondeu à realização de reportagens, materiais mais aprofundados e interpretativos 

(diferentes das notícias, mais breves e de caráter informativo). O maior tempo para a apuração 

dos dados possibilitou a elaboração de textos maiores, constituição de galeria de fotografias 

(postadas no Flickr) e indicação de links para a busca de mais informações (como leis, artigos 

e estatísticas)
463

. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Podem-se perceber alguns resultados evidentes diante das discussões e dos exercícios 

aplicados nas disciplinas Técnicas de Redação Jornalística, Redação, Reportagem e Entrevista 
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I, Redação, Reportagem e Entrevista II no que tange ao diálogo jornalismo e convergência 

digital. Um deles, no campo do debate sobre o ―bom uso‖ das ferramentas e possibilidades 

tecnológicas, refere-se à postura ética do jornalista, que deve primar pela verificação da 

informação antes de veiculá-la e, também, medir a forma como vai se expressar, vez que é 

direito da pessoa que se sentiu ofendida mover uma ação judicial ou acionar o Sindicato dos 

Jornalistas para reparar um comentário ou artigo divulgado.  

Pois, como está escrito no artigo 4º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros: ―O 

compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, deve pautar seu 

trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta divulgação‖ (FENAJ, 2007, 

p. 1). 

Ainda, quanto ao compromisso ético, foi importante debater alguns aspectos 

marcantes da produção noticiosa na internet, em especial a velocidade, que, se incorporada ao 

extremo tende a gerar o que Moretzsohn (2002) qualifica de fetiche, prejudicando a etapa de 

apuração e causando erros que podem comprometer o profissional, a 

empresa/instância/associação empregadora e, sobremaneira, a(s) pessoa(s) envolvida(s) na 

divulgação.  

Além do compromisso ético, o jornalista precisa ser proativo e estar informado sobre 

os mais diversos assuntos que permeiam a realidade. Ainda que geralmente os profissionais 

atuem por área ou editoria, no caso dos jornais diários e até mesmo de parcela de sites, há 

veículos cuja rotina de trabalho não possui este tipo de organização. Além disso, é necessário 

estar pronto para ocupar o lugar de um colega que faltou ao trabalho ou ser capaz de reforçar 

a cobertura de um assunto de ganhou maior repercussão. Enfim, como pontua Kotscho 

(2005), lugar de repórter é na rua, em contato direto com as pessoas e situações.  

Da mesma forma, o correto é que o repórter não espere que o editor lhe entregue a 

pauta; melhor é que o profissional sempre tenha sugestões à mão e, nos dias de hoje, com 

maior volume de ferramentas de captura de informações, que esteja apto a utilizar recursos 

fotográficos, auditivos e de audiovisual para isto, o que não significa que precise ser expert 

em uma destas funções. Entretanto, esse aspecto, que diz respeito à perícia na utilização de 

cada tipo de equipamento ou no desempenho de determinada função jornalística, é assunto 

para um outro artigo científico.  

Outro resultado perceptível em meio aos estudantes foi a ampliação da capacidade de 

percepção de o que é ou pode vir a ser uma notícia, assim como ao que concerne à sugestão 
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de pauta e à própria pauta. Notou-se que os exercícios com a utilização de múltiplos 

equipamentos de captação aguçaram o senso de procura dos acadêmicos, tão destacado por 

Fortes (2008), para quem a curiosidade e a capacidade de buscar informações são 

fundamentais para o exercício do jornalismo. 

Os exercícios possibilitaram, também, mostrar a importância de procedimentos 

artesanais, entretanto essenciais mesmo em meio a uma contemporaneidade caracterizada por 

uma infinidade de equipamentos multimídia conectados à internet. Pois não é a toa que 

Mülhaus (2007) ressalta a importância de se registrar por meio de anotações o que o 

entrevistado diz. É que assim o jornalista antecipa o processo de edição do material a ser 

veiculado, independentemente de qual plataforma midiática seja, pois que o registro à mão 

estimula a memorização e seleção mental de informações, por ser impossível escrever todos 

os dados repassados. Desse modo, o trabalho de redação se torna facilitado, vez que em 

grande parte das vezes o profissional não dispõe de tempo para retomar toda a gravação, em 

razão dos prazos de fechamento, principalmente quando se trata de quem atua em jornais 

diários, sites e blogs noticiosos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 No geral, entende-se que o artigo em tela cumpriu seu objetivo, que era apontar a 

importância de o jornalismo se projetar em meio à cultura da convergência digital valendo-se 

de suas múltiplas possibilidades narrativas e interativas, fundamentado em pressupostos 

humanísticos e técnicos ligados à responsabilidade social do jornalista, ao foco na busca do 

interesse público e à apuração com base na verdade factual, tendo o ensino-aprendizagem dos 

cursos universitários como importante meio para estimular tal conjugação.  

 Percebe-se que as disciplinas-base das discussões relativas a este material científico – 

Técnicas de Redação Jornalística, Redação, Reportagem e Entrevista I, Redação, Reportagem 

e Entrevista II – possuem limitações explicitadas por sua própria natureza teórica, visto 

estarem fortemente associadas ao jornalismo impresso. Entretanto, ainda assim, durante o 

período enfocado, de fevereiro de 2012 a junho de 2014, diversas atividades foram efetuadas 

com o fito de dialogar com as novas ambiências proporcionadas pela convergência digital, 

como a realização de exercícios de pauta e produção de notícias e de reportagens. 
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 Por fim, acredita-se que outros estudos nesse campo são possíveis, vez que, quanto 

mais as novas Diretrizes Curriculares para os cursos de Jornalismo, aprovadas pelo MEC em 

2013
464

 forem incorporadas pelas faculdades (processo pelo qual passa a UNEMAT/campus 

de Alto Araguaia), melhor as potencialidades das chamadas novas tecnologias poderão ser 

requeridas/acessadas pelas mais diversas disciplinas. O documento, em seu artigo 4º, aponta 

que os projetos pedagógicos dos tais cursos devem ―ter como horizonte profissional o 

ambiente regido pela convergência tecnológica, em que o jornalismo impresso, embora 

conserve a sua importância no conjunto midiático, não seja a espinha dorsal do espaço de 

trabalho, nem dite as referências da profissão‖ (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013, p. 9).  
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ESCOLA E TECNOLOGIA: UMA PARCERIA QUE PODE DAR CERTO 
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RESUMO: 

As inovações tecnológicas já estão nas escolas. Os professores devem estar atentos ao uso destas 

multimídias nas aulas e aproveitar os avanços das ciências em função do processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e escrita. Como bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação), atuamos numa escola pública de Ensino Fundamental do município de Porto dos 

Gaúchos/MT, sendo que o foco deste projeto é a leitura e a escrita. Como iniciantes nesse processo, 

observamos por um tempo as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. Percebemos que vários 

alunos não prestam atenção às aulas por estarem sempre ―conectados‖ com algum aparelho eletrônico 

e, boa parte dos professores não utiliza esses equipamentos para o desenvolvimento de suas aulas. 

Entretanto, entendemos que os professores podem ou devem incluir essas tecnologias em suas aulas, 

aproveitando o interesse dos seus alunos. Pelas observações que temos feito, o laboratório de 

informática serve, quase que exclusivamente, para o lazer, onde o professor não permanece com os 

seus alunos. O técnico de informática é a pessoa responsável pelo espaço e, nesses momentos, pelos 

alunos. Na maioria das vezes, ele liga os computadores e abre páginas de jogos e as crianças ficam 

durante horas, jogando. Com práticas como esta, a escola deixa de orientar os alunos em atividades 

didático-pedagógicas mais consistentes. Os professores não estão sabendo utilizar a sala de 

computação, de forma a tirar maior proveito para o processo de ensino e aprendizagem, apesar de 

participar de diversos momentos de formação continuada que os preparam para essa nova era, em que 

tudo está ligado à internet. São inúmeros os programas com funções pedagógicas, que podem ser 

utilizados nas aulas, como o Story Jumper, que é um recurso em que podemos criar livros online. O 

professor pode propor aulas onde os alunos criem os seus livros. O Paint também é um recurso, muitas 

vezes menosprezado, que pode contribuir muito para as aulas, cabe ao professor buscar formas 

pedagógicas para tal. 

 

Palavras-chave: PIBID. Tecnologias na Escola. Educação Básica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), temos a 

oportunidade de estar em contato diariamente com a escola, participar e acompanhar alunos e 

professores da Educação Básica. Assim, podemos analisar e constatar que alguns professores 

desta unidade, tratam o uso da tecnologia, especificamente o laboratório de informática, como 

um meio de lazer, onde não acontece um acompanhamento por parte do docente e sim por um 

técnico de laboratório, deixando passar despercebida a importância do uso deste meio em sua 

prática pedagógica, fundamental no ensino e aprendizagem dos mesmos, tendo em vista que 

vivemos em uma era digital com presença constante na vida dos alunos.  

Além de analisar e constatar as dificuldades de alguns professores em usar a informática em 

suas práticas pedagógicas, também podemos perceber que não há aparelhos suficientes para 

os alunos e nem todos possuem acesso a internet, dificultando ainda mais a pratica docente. 

De acordo com Almeida (2009), as tecnologias são elementos relevantes do contexto 

que reconfiguram a situação e criam possibilidades diferentes para o ensino e a aprendizagem, 

uma vez que, além da expressão material de instrumentos, englobam as dimensões técnica, 

social e cultural envolvidas em sua produção, expandem o potencial humano e propiciam que, 

através da Internet, alunos, professores e membros da comunidade, situados em diferentes 

territórios, possam compartilhar experiências educativas centradas nas relações que se 

estabelecem em contexto virtual. 

Tendo em vista o apontamento do autor e a realidade existente na escola, nos surgem os 

seguintes questionamentos: a escola dispõe de aparelhos e espaço adequados para atender 

professores e alunos? E como os professores têm introduzido o uso da informática em sua 

pratica pedagógica? De que forma? 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Vivemos em uma sociedade tecnológica, cada vez mais as pessoas tem a necessidade 

de utilizá-las em seu cotidiano, seja como fontes de pesquisas, informações e/ou 

entretenimento. 
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O que dizer então desta nova geração que estão cada vez mais inseridos, conectados 

no meio tecnológico, não é difícil perceber isto, os aparelhos de multimídias estão por toda 

parte, nas casas, escolas e ruas.  

Não podemos ignorar o fato de que estamos em constantes mudanças tecnológicas, vivemos 

em universo onde a ciência se faz cada vez mais presente, professores estão competindo 

desigualmente à atenção dos alunos com os celulares e tabletes, ao invés de estabelecer uma 

parceria em beneficio à formação do aluno. 

Sabemos que novas tecnologias surgem a todo momento, indicando que deve também 

haver uma evolução, adaptação continua por parte do professor e aluno, como nos diz Freire 

(1980) "Educador e educando, os dois seres criadores, libertam-se mutuamente para chegarem 

a ser,ambos, criadores de novas realidades". 

Conforme já sabemos, estamos em uma época onde não podemos mais fugir da 

tecnologia, a ciência evolui na intenção de ―suprir‖ as necessidades humanas, oferecer mais 

conforto e comodidade e temos que acompanhar esta evolução, trabalhar em conjunto a ela e 

não como se fosse um inimigo. 

Esta é uma realidade constante na vida dos nossos alunos e, muitas vezes, é vista como 

um problema em sala de aula, por ocasionar falta de atenção. A dispersão causada por 

celulares, tablets e aparelhos tecnológicos diversos têm sido motivos de desconfortos em salas 

de aulas, professores reclamam a todo momento que suas aulas não produzem, que os alunos 

estão desatentos, o que dizer então das aulas de informática, onde estes mesmos professores 

as tornam como um momento de lazer, sem fundamento ou objetivo, onde os alunos ficam a 

vontade, para jogar, pesquisar, ao invés de utilizar deste que pode ser, e é, uma das 

alternativas de prática pedagógica inovadora, capaz de tornar aulas mais interessantes, capaz 

de facilitar o ensino e a aprendizagem, caso seja arquitetada de forma que produza tanto para 

o professor quanto para o aluno.  

O que nos motivou a desenvolver esta pesquisa foi a nossa inserção em sala de aula, 

percebendo as dificuldades encontradas por alguns professores em introduzir a informática 

dentro do planejamento de suas aulas. Assim a ideia de estudar e desenvolver uma pesquisa 

que auxiliasse e proporcionasse possíveis alternativas de melhorias no trabalho do professor 

com o uso da informática.  

Tendo em vista a disponibilidade de alguns computadores que na maioria das vezes 

são usados como alternativa de lazer, surgiu-nos o interesse em conciliar informática, leitura e 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1481 

escrita, possibilitando aos alunos produzirem, criarem seus próprios materiais com o meio que 

a tecnologia nos proporciona, computador, internet e outros, no intuito de obter resultados 

mais favoráveis no ensino e aprendizagem. 

Não se trata de uma pesquisa acabada, e sim, de um estudo iniciado com ideias a 

serem estudadas, fundamentadas em estudiosos da área de Tecnologia e Educação, que nos 

possibilitem em conformidade com a escola, professores e alunos práticas inovadoras, que 

facilitem e estimulem o ensino e a aprendizagem dos mesmos em parceria com a 

informatização. 

Os nossos objetivos com este trabalho são o de analisar as práticas pedagógicas 

articuladas pelos professores da Educação Básica da Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke 

dentro dos novos subsídios tecnológicos, especificamente na informática. E ainda, analisar a 

proposta de ensino dentro da informatização; identificar os principais desafios para a 

introdução das tecnologias nas escolas; identificar como a tecnologia é vista pelos professores 

em sala de aula; identificar o interesse dos alunos pelos aparelhos de multimídia (celular, 

tablets e computadores); identificar as dificuldades dos professores em intermediar conteúdo e 

informática e incentivar novas práticas pedagógicas em consonância com a tecnologia;  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Após a obrigatoriedade da criação das salas de informática nas escolas públicas ficou 

mais fácil para os alunos terem acesso à internet. O desafio maior para os profissionais da 

educação é fazer com que esse acesso na escola seja para uso pedagógico dos alunos. 

Segundo Silva (2005, p. 63) ―o uso da internet na escola é exigência da cibercultura, isto é do 

novo ambiente comunicacional cultural que surge com a interconexão mundial de 

computadores em forte expansão no início do século XXI. Novo espaço de sociedade, de 

organização, de informatização, de conhecimento e de educação‖. 

A informática na escola não se trata apenas de um momento de lazer aos alunos, e sim, 

de informatização, de aprendizagem, um momento onde professores podem e devem inovar 

suas práticas, tornar suas aulas mais interessantes e facilitar a mediação entre o ensino e a 

aprendizagem, portanto, cabe a este planejar suas aulas e ministrá-las dentro do ambiente 

apropriado, a sala de informática.  
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Acontece que muitos professores não estão preparados para esta inovação, muitas 

vezes, por estarem enraizados na ideologia de que o ensino e a aprendizagem acontecem 

somente em salas de aulas, com livros didáticos, ou pela não oferta de capacitações, 

formações devidas, ou até mesmo pela falta de estímulos. São diversas as questões apontadas 

a este respeito, portanto, o estudo não tem como foco apontar erros ou acertos dos 

professores, e sim, criar alternativas que facilitem a prática pedagógica dentro da informática, 

facilitando a aprendizagem. 

Como a ciência está em constante mudança, o professor também precisa acompanhar 

esta evolução, aprimorar suas didáticas, tornar suas aulas interessantes, embasar suas práticas 

dentro destas tecnologias. 

Segundo Ayres (2012, p. 42) ―O uso da internet na educação abre um leque de 

possibilidades de comunicação, interação, escrita, construção de intercâmbios culturais, como 

também possibilita a participação e acessos dos cidadãos à rede municipal de computadores‖. 

Sabemos das possibilidades que as multimídias nos oferecem, as diversas opções de 

ensino que facilitam ou facilitariam tais práticas como leitura e escrita que é fundamental na 

vida dos alunos, mas, como diz Almeida (2009) a escola vem avançando a passos lentos, e os 

avanços tecnológicos não chegaram ainda a agregar valores consideráveis à aprendizagem e 

ao ensino. Gradativamente, as tecnologias são introduzidas nos espaços das escolas, mas, 

mesmo quando há utilização adequada, os equipamentos se encontram confinados em salas 

isoladas ou trancados em laboratórios, em quantidade insuficiente para atender todos os 

alunos. Em muitos casos pode-se observar ainda o desenvolvimento de práticas centradas em 

determinada tecnologia, definida à frente dos objetivos pedagógicos. 

Podemos perceber então, que muitas vezes, não depende tão somente da escola, e sim, 

de outros recursos, de órgãos municipais, estaduais e federais que subsidiem aos alunos 

qualidade de ensino dentro da informática, o que não isenta o professor de usar os recursos 

disponíveis na escola, pois este é o principal intermediário entre o ensino e a aprendizagem, o 

que queremos dizer é que deve haver um trabalho em conjunto, assim teremos uma educação 

facilitadora, integrada na informatização. 

 A utilização de tecnologias como elementos de mediação entre o conhecimento 

científico e as experiências da vida dos alunos pode representar um impulso intelectual, social 

e político em direção a uma sociedade menos excludente e mais solidária, diz Almeida 

(2009). Esta ideia é reforçada por Moran, que diz que o foco da aprendizagem é a busca da 
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informação significativa, da pesquisa, o desenvolvimento de projetos e não 

predominantemente a transmissão de conteúdos específicos, que a Internet está se tornando 

uma mídia fundamental para a pesquisa, o acesso instantâneo a portais de busca, que facilitam 

em muito o acesso às informações necessárias. Até hoje professores, alunos e todos os 

cidadãos não possuíram a riqueza, variedade e acessibilidade de milhões de páginas WEB, de 

qualquer lugar, a qualquer momento e, em geral, de forma gratuita. Acrescenta-se ainda, que o 

professor é fundamental nesta mediação e organização destes processos. O professor é um 

pesquisador, junto com os alunos e articulador de aprendizagens ativas, um avaliador dos 

resultados.  

 Então, já que a informática é tão constante em nosso dia a dia, porque há tantas 

dificuldades em inseri-las em nossas práticas, facilitar e tornar as aulas mais atraentes aos 

olhares dos alunos, com maior variedade de informações, talvez pelo tradicionalismo ainda 

existente nas escolas, pela falta de informação e do manuseamento deste meio, são diversos os 

apontamentos levantados e para se chegar à conclusão necessária, é preciso um estudo mais 

aprofundado com estes professores e também com os alunos. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos por observar professores e alunos em 

suas respectivas salas de aula, laboratório de informática, através de conversas informais com 

os mesmos, leitura do PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, além de levantamentos 

bibliográficos a respeito do assunto. 

Optamos por uma pesquisa qualitativa que nos permitiu realizar um estudo de caso, 

um tipo de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa profundamente. Visa um 

exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular. Por 

Duarte, disponível em www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf. 

Elaboramos também questionários que foram direcionados aos professores (2), alunos 

(2) e ao técnico de informática na intenção de complementar as informações e torná-las 

possíveis. Evidenciamos ainda que esta pesquisa está em andamento, pois ainda não foi 

possível colher todos os dados necessários para efetivação da mesma. 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De início a pesquisa nos permitiu ter uma compreensão maior à cerca da realidade da 

escola, professores e alunos, podendo contribuir com a construção deste estudo. Sugestões, 

ideias foram apontadas para um acompanhamento mais efetivo por parte dos professores às 

aulas de informática. 

Sabemos ainda, que são muitas as questões a serem consideradas, pois a escola 

depende de outros fatores, como materiais de multimídias adequados e suficientes, 

atendimento e manutenção para estes aparelhos e equipamentos, capacitações para os 

professores, o que é fundamental para sua prática docente.  

Portanto, consideramos que nada se faz tão necessário quanto ao interesse pela 

inovação, que o estudo constante, a busca pelo conhecimento, pois, tanto a educação, quanto a 

ciência, a tecnologia, não estagnam, estão em constante transformação, portanto, é 

fundamental adaptar-se, trilhar caminhos semelhantes, repensar novas práticas e desapegar da 

ideia de que informatização é apenas mais um meio tecnológico. A informática se faz 

indispensável em qualquer situação do nosso cotidiano, portanto, deve ser considerada como 

meio didático no ensino/aprendizagem.  
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EVIDENCIANDO A PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA-

NEAD/ UFMT/2007 SOBRE SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE 

DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 
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RESUMO  

Tendo em vista as transformações educacionais ocorridas no Brasil a partir da introdução de novas 

tecnológicas da Informação e da Comunicação, a Educação na modalidade a distância vem se 

destacando na formação de docentes em cursos de licenciaturas, demonstrando sua potencialidade na 

democratização do ensino. Em Mato Grosso, essa modalidade, vem se ampliando aceleradamente. 

Assim, em 2013, aproveitando o percurso de formação em Especialização em Educação à Distância, 

pelo SENAC-MT, propositou-se como Trabalho de Conclusão de Curso à Pesquisa Qualitativa, 

Bibliográfica e de Campo para evidenciar e refletir acerca da percepção do percurso na modalidade da 

EAD de quatro docentes egressos do Curso de Pedagogia/2007, NEAD/UFMT. A partir dessa 

pesquisa foi possível constatar que a Educação a Distância contribuiu de forma significativa na vida 

pessoal, acadêmica e profissional dos Docentes/Pedagogos. Proporcionou a construção do 

conhecimento no Ambiente Virtual de Aprendizagem de forma interativa e colaborativa, 

desenvolvendo competências e habilidades. O estudo confirma ainda que a EAD vêm contribuindo 

com a formação de professores, assim, comprometida com uma Educação de Qualidade. 

 

Palavras chaves: Educação a Distância. Professores. Formação Profissional.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista as transformações educacionais ocorridas no Brasil a partir da 

introdução de novas tecnológicas da Informação e da Comunicação, a Educação na 

modalidade a distância vem se destacando na formação de docentes em cursos de 

licenciaturas. Em Mato Grosso essa modalidade vem se despontando através de ofertas de 

cursos de pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso, realizado pelo Núcleo de 

Educação Aberta e a Distância /NEAD.  

Desta forma, este trabalho objetiva-se investigar a percepção dos egressos do curso de 

pedagogia NEAD/UFMT/2007 sobre a sua formação profissional concebido pelo curso na 

modalidade da EAD, bem como os desafios enfrentados durante o curso, na tentativa de 

divulgar/socializar a e evidenciar os possíveis avanços e entraves existentes na Educação a 

Distância na concepção dos professores. Busca-se também saber: Como foi o desenvolvido o 

curso em EAD? O curso atendeu às expectativas enfrentadas na atuação profissional? Um 

curso cuja modalidade foi EAD subsidiou-o para tal enfrentamento/desafio/atuação 

profissional?  

Para responder essas questões, objetiva-se especificamente a) Compreender a proposta 

da modalidade EAD; b) Identificar e refletir a percepção dos egressos 2007 do curso de 

Pedagogia- NEAD/UFMT na modalidade EAD; c) Levantar as dificuldades na atuação 

profissional a partir da formação docente EAD; f) Evidenciar a percepção dos docentes 

quanto à formação profissional. 

Consideramos este estudo de grande relevância acadêmica, social, cultural, e política, 

uma vez que há ainda uma ideia de descrédito em relação a formação de professores através 

de cursos a distância. Nesse sentido, dar voz aos alunos sob sua realidade acerca dessa nova 

tendência educacional, contribui para um novo olhar em relação a EaD e poderá  servir de 

referência  positiva a outras pessoas que almejam ser docente por intermédio de uma 

graduação à distância. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Ao tratar sobre a Educação a Distância no contexto brasileiro, contudo, é preciso 

reconhecer que esta modalidade adquiriu visibilidade e passou por uma vertiginosa expansão 
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nos últimos anos, recebendo atenção peculiar do Ministério da Educação, estudiosos, 

pesquisadores e profissionais da educação.   

No Brasil, a educação a distância obteve respaldo legal para sua realização com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –, que estabelece, 

em seu artigo 80, a possibilidade de uso orgânico da modalidade de educação a distância em 

todos os níveis e modalidades de ensino. Esse artigo foi regulamentado posteriormente pelos 

Decretos 2.494 e 2.561, de 1998, mas ambos revogados pelo Decreto 5.622, em vigência 

desde sua publicação em 20 de dezembro de 2005. (MEC, 2007). 

No Decreto 5.6.22 O, em seu artigo 1º caracteriza a educação a distância como 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem acontecem com o emprego de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 

ou tempos diversos 

Segundo Martins e Polak (2000) a proposta de Educação a distância no Brasil surgiu 

na perspectiva de resolver os problemas de acesso e permanência de estudantes nos sistemas 

de ensino. Nesse sentido, os autores destacam que: 

A educação a distância tem sua base a ideia de democratização e facilitação 

do acesso à escola, não a ideia de suplência ao sistema regular estabelecido, 

tampouco a implantação de sistemas provisórios, mas sistemas fundados na 

Educação Permanente demanda que a sociedade nos impõe hoje, como 

forma de superação de problemas relativos ao desenvolvimento econômico e 

tecnológico vivenciados atualmente. ( MARTINS e POLAK,   2000, p. 108)  

 

Desta forma, a EaD em nosso país, teve seu marco inicial no século XX ,  com a ideia 

de possibilitar aos brasileiros maiores oportunidades de acesso à educação, assumindo um 

caráter democratizador do ensino público, tendo como ponto de partida o ensino por 

correspondência e de pois com a  implantação  da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por 

Roquete-Pinto em 1923.  

Nas décadas de 50 e 60, surgem outros projetos de radiodifusão voltados para a 

Educação de Base, dentre eles o Movimento de Educação de Base (MEB), criado pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, em 1969 foi criado o Sistema Avançado 

de Tecnologias Educacionais (SATE), desenvolvendo em seguida diversos projetos 

direcionados ao atendimento de cursos supletivos, dentre eles o Projeto Minerva propagado 

por meio da Rádio MEC, os telecursos de primeiro e segundo graus; a preconização no artigo 

25, parágrafo 2,º  da  Lei 5692/71, que indicava a utilização da Tecnologia da Comunicação  
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destinado nos cursos de jovens e adultos, momento este marcado pelo processo de 

industrialização. (BARRETO, PINTO, MARTINS, 1999). 

A Universidade de Brasília (UnB) é reconhecida como pioneira em iniciativas de 

educação a distância na educação superior brasileira, datada de 1979, com o Programa de 

Ensino a Distância (PED), que até 1989 produziu 14 cursos de extensão, a partir de um 

convênio assinado com a Open University, da Inglaterra, beneficiando mais de 10 mil alunos.  

Dessa forma, possibilita-nos a pensar que a educação a distância nasceu com um 

propósito, uma função social, que merece ser discutida e valorizada. Como bem destaca Neto 

(2001), a função social da educação é muito sólida e está essencialmente ligada ao processo 

de conquista e exercício da cidadania plena por todos os componentes de uma sociedade que 

se quer democrática.  

O censo da Educação Superior apresentada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2010 aponta que a modalidade EAD vem 

apresentando desde 2001 a 2010 constante aumento de alunos e cursos, atingindo 14,6% do 

total do número de matrículas em 2010. Isso revela que possivelmente, os cursos oferecidos à 

distância vêm satisfazendo a expectativa das pessoas e possibilitando-as a se ascenderem 

socialmente.  

É possível afirmar que o processo de formação docente pela EAD está cada vez mais 

ganhando visibilidade, vislumbrando novos padrões educacionais com vista a atender ás 

reivindicações de uma nova sociedade. Segundo Preti (2005) hoje se busca dar novos 

significados a conceitos e práticas anteriores, os discursos e a linguagem refletem as 

mudanças da realidade. ―Mudam-se os comportamentos, a cultura e a forma de aprender a 

realidade‖ (p.17).  

Para Neder (2005, P. 80) ―a EAD deve ser vista como parte de um projeto político 

pedagógico que vincule a educação com a luta por uma vida pública na qual o diálogo, a 

tolerância, o respeito à diversidade esteja atentos aos direitos e às condições que organizam a 

vida‖. Segundo a autora, a EAD conforme suas peculiaridades permitem que um novo 

paradigma dê sustentação às ações educativas, exigindo do aluno grande envolvimento e 

compromisso com a produção de conhecimentos. 

 Com a perspectiva de alcançar um número significativo de professores com formação 

em nível superior no ensino básico, preconizado na Lei 9394/96, tornou-se necessário ao 

Ministério da Educação (MEC) instituir políticas públicas para a consolidação dessa meta. 
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Isto é, o governo vem viabilizando políticas de formação de professores a distância pela UAB 

na tentativa de suprir essa deficiência. Segundo o MEC (2006), a prioridade do Sistema UAB 

é formar educadores por intermédio do estímulo à articulação e integração de um sistema 

nacional de educação superior, formado por instituições públicas de ensino superior, em 

parceria com estados e municípios brasileiros, utilizando a Educação a Distância para a 

veiculação dos conteúdos dos diversos cursos. 

Lapa e Pretto (2010) ao referir sobre a formação de professores numa perspectiva da 

EAD destaca que pensar na educação mediada por tecnologias supõe, portanto, instigar o 

professor a refletir sobre seus limites e possibilidades para uma ressignificação do papel 

docente no sentido de transformação. 

Para Neto (2001) a EAD apresenta-se de fundamental na contribuição enquanto 

ferramenta de qualificação do processo pedagógico e do serviço educacional, isto é, a 

capacitação e atualização de profissionais da educação e especialização em novas profissões 

foram e é as razões que motivam o surgimento e a ampliação da educação a distância de nível 

médio e superior no mundo moderno. 

Nesse contexto, é pertinente ressaltar a relevância da Universidade Aberta do Brasil na 

consolidação da modalidade a distância. Nesse contexto, podemos dizer que a Universidade 

Aberta do Brasil surge em momento oportuno de evolução da sociedade aliada aos avanços 

tecnológicos, colocando ao alcance de brasileiros e brasileiras a possibilidade de concluir um 

curso superior de qualidade por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. 

  

3. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, sendo que a escolha por 

esse método deve-se ao fato de que se com ele não se busca representatividade numérica, mas 

sim, por meio dele, pode-se ter a compreensão de um grupo social.   

Groulx (2010) destaca que a pesquisa qualitativa situa sua contribuição à pesquisa 

social, na renovação do olhar lançado sobre os problemas sociais e sobre os mecanismos 

profissionais e institucionais de sua gestão, como também se esforça a produzir um novo 

discurso sobre o social. A pesquisa de campo foi realizada no município de Cuiabá, com 04 

egressos do curso de pedagogia da NEAD/ UFMT do ano de 2007 e que já atuam como 

docentes.  
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Para a coleta de dados utilizou-se a técnica da entrevista semiestruturada, por meio de 

um roteiro de perguntas contemplando oito questões.  Segundo Gil (2008, p. 109), a entrevista 

―é a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhes formulam 

perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação‖.  Além das 

perguntas chaves, o roteiro constou de algumas informações importantes sobre o perfil dos 

entrevistados como: idade, turma em que leciona naturalidade, rede em que atua. A entrevista 

foi gravada em um aparelho de gravador de voz, depois transcrita, mantendo o cuidado com a 

originalidade e a autenticidade das informações coletadas. Os nomes dos entrevistados foram 

preservados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 O NEAD/UFMT e o curso de Licenciatura em Pedagogia 

 

Em 1992, a Universidade Federal de Mato Grosso deu inicio a discussões sobre a 

possibilidade de ofertar curso de graduação a distância, voltado para a formação de 

professores da rede público, criando em 1993 o Núcleo de Educação Aberta e a Distância- 

NEAD. A principio, o Núcleo tinha por finalidade de implantar cursos de Licenciatura em 

Educação Básica para os anos iniciais do Ensino Fundamental, buscando identificar novos 

olhares e significados em discursos e práticas educacionais.  

A partir de diagnóstico feito da situação da educação pública no Estado de Mato 

grosso, foi elaborado a primeira versão do projeto político-pedagógico do curso de 

Pedagogia, na modalidade Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e 

apresentada ao Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE), e logo após, em agosto de 1994, 

o curso foi criado pela Resolução 88/94 da UFMT; credenciado pelo MEC pela Portaria n. 

372, 5/03/2001 e reconhecido pela Portaria n. 3220, 22/11/2002.  

Em 1995, após atendidas as condições exigidas para a implementação do projeto, deu 

início ao primeiro curso de graduação na modalidade em caráter experimental, sendo pioneiro 

no país. O curso contou com um público alvo de 350 professores da rede pública de sete 

municípios ao norte do Estado de Mato Grosso. Em 1999, após um processo de avaliação, 

revisão e reorganização o projeto foi expandido para 75 municípios, organizados em sete 

Polos, atendendo à formação de 3.040 professores da rede pública, sendo que 5 polos ficaram 

sob a responsabilidade da UFMT e dois com a UNEMAT.  
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  A partir de 2000, o curso passou a ser oferecido para outras regiões mato-grossense e 

expandido para todo o Brasil, em parceria com as instituições superiores públicas, dentre 

elas, a Universidade Estadual de Maringá (1999), a Universidade Federal de Ouro Preto 

(2000), a Universidade Federal do Espírito Santo (2000) e a Universidade Estadual do 

Maranhão (2002) e a Universidade de Caxias do Sul (UCS). Em 2003, o curso foi oferecido a 

1.209 professores da rede pública, atendendo à nova demanda de 45 municípios, organizados 

em três Polos: Colíder, Diamantino e Juína. 

O estudo de Preti (2005) é muito ilustrativo a respeito da graduação em nível superior 

na modalidade à distância, mostrando a importância do NEAD na formação de docentes desde 

sua implantação em Mato Grosso: 

―No percurso foram sendo construìdas uma proposta e uma experiência 

assentadas na realidade regional, em bases epistemológicas das teorias hoje 

dominantes no campo da prática pedagógica, e ―desenhada‖ a modalidade a 

distância adequada à realidade regional, que respeitasse as diferenças quanto 

aos ritmos de aprendizagem, ao tempo disponível e às condições de trabalho 

dos acadêmicos‖. (p. 36). 

 

 A partir de 2007, ao ingressar no Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a 

UFMT vem ampliando sua atuação na EaD contribuindo na democratização do ensino 

superior e garantindo qualidade aos processos de formação e de melhoria na oferta dos 

serviços públicos. Em 2008, visando possibilitar uma discussão contextualizada de 

tecnologias, não apenas em uma visão instrumental, mas com o sentido de apoiar as 

discussões aplicadas aos contextos educacionais da Instituição, criou a Secretaria de 

Tecnologias da Comunicação e da Informação Aplicadas a Educação. 

Os professores, sujeitos desta pesquisa, serão apresentados neste artigo através de 

letras, resguardando assim seus nomes em sigilo. Em relação a sua atuação profissional, uma 

entrevistada atua hoje como diretora de Creche, três como professoras da Educação infantil, 

uma atuando no Ensino Fundamental e um professor lecionando no Ensino superior. Suas 

idades variam entre 32 e 49 anos de idade. Dentre os entrevistados, três lecionam na rede 

municipal e um na esfera Federal. Com relação ao nível que atuam duas atuam na Educação 

Infantil, uma no ensino fundamental e um no ensino superior. Todos declararam serem 

provenientes de famílias de baixa renda, três possuem especialização e um já é mestre em 

educação, o que evidencia que a Educação a Distância vem possibilitando a ascensão social 

de indivíduos da classe popular. 
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Em relação ao entendimento sobre Educação a Distância, os entrevistados 

demonstraram certa compreensão das características peculiares que envolvem esse novo 

paradigma educacional, percebendo a relevância da construção de conhecimentos explorando 

as ferramentas de diálogo no Ambiente Virtual de Aprendizagem, e que necessita do 

comprometimento do aluno 

É uma modalidade de aprendizagem em que a comunicação e construção do 

conhecimento podem acontecer em lugares diferentes para as pessoas [...] 

(professor A).  

 

Onde o processo ensino aprendizagem acontece sem a presença física diária 

do professor e dos colegas. [...] a troca de ideias se dá através dos fóruns e 

dos recursos tecnológicos que possibilitaram o encontro virtual. (Professor 

B) 

 

A Educação a Distância exige do aluno um tempo. [...] quem faz a hora, o 

tempo é o aluno, é ele quem faz valer o estudo [...]. (Professora C) 

 

Sobre essa compreensão, Aretio (2001 apud Zamora 1981) contribui descrevendo que 

a Educação a Distância:  

 

Abrange as formas de estudo que não são dirigidas / e ou controladas pela 

presença do professor na aula, ainda que se beneficiem do planejamento, 

guia e ensinamentos de professores – tutores, ou através de algum meio de 

comunicação social que permite a interação professor/aluno, sendo este 

último, o exclusivo responsável pelo ritmo e realização de seus estudos. 

(p.26). 

 

Sobre a presença de resistência no Brasil em relação a formação pela EAD,   A  

professora A acredita que em nossa sociedade algumas pessoas   julgam que por ser cursos 

oferecidos a distância pode ser  feito de qualquer maneira, sem organização e exigência, o que 

considera um engano pensar assim. A professora B declarou que depende muito da qualidade 

do trabalho oferecido pela instituição formadora.  

Um fato interessante de resistência à formação pela EAD foi relatado pela professora 

C, expressando uma situação concreta em uma escola onde trabalhava. Contou que no início 

dos estudos, da sua formação, sentiu desconfiança por parte da diretora, que como esta havia 

feito Pedagogia na forma presencial ela via os cursos a distância com certas lacunas em que 

os alunos poderiam levar os estudos de ―qualquer jeito‖. Segundo a entrevistada, a diretora 

disse que o próprio curso presencial que fizera já era difícil e que imagina como seria um 

curso a distância. A entrevistada C expressou que “com o passar ganhou respeito e 

credibilidade, porque o curso exigiu organização de tempo e determinação. O curso a 
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distância exige muito do aluno”. Ponderou que assim que a sua turma terminou, logo 17 

foram aprovadas no concurso público para professores da rede municipal de ensino de 

Cuiabá, e outras ficaram classificadas na lista de espera. 

Para o professor D destacou que embora ainda haja certo preconceito acerca da 

formação docente pela EAD não só no Brasil como em até alguns países latino americano, 

isso é diferente nos países da Europa, talvez pelo fato de ser o berço da EAD. 

Na opinião dos entrevistados sobre a existência ou não de um tratamento diferenciado 

das instituições de ensino em relação a docentes formados pelos cursos a distância e os 

provindos de cursos presenciais, a professora B continua acreditando na qualidade do curso 

oferecido pela instituição formadora, alegando que “quando o curso é vago e as pessoas já 

construíram uma ideia negativa de que os profissionais formados por aquela determinada 

instituição não tem boa formação e não são bons profissionais fica difícil desfazer esse ponto 

de vista, mesmo quando você se esforça”. Para o professor D essa realidade está mudando, 

pois apesar dos preconceitos que ele acredita que exista ainda hoje sobre a EAD, o tratamento 

está sendo igualitário entre os profissionais diplomados pelas duas modalidades de ensino. 

Segundo Alonso (2005) buscar trabalhar com processos educativos que possibilitem a 

mudar o cenário da exclusão escolar na maioria das instituições de ensino brasileiro significa       

―um posicionamento ético, polìtico e de engajamento profissional, com vistas a mudanças 

importantes nas práticas docentes‖ (p. 160). Para Moran (2007) um bom curso a distância é 

aquele que nos empolga, que nos surpreende, que nos faz pensar, que nos envolve ativamente, 

que traz subsídios significativos e que nos coloca em contato com pessoas, experiências e 

ideias interessantes. 

Sobre as dificuldades enfrentadas durante o curso e para a sua conclusão as respostas  

marcantes foram: Falta de disciplina para estudar nas horas programadas ( Professora A); 

Estabelecer e cumprir uma rotina de estudo (Professora B); Falta de um conhecimento mais 

apurado das ferramentas tecnológicas (Professora C); Encaixar os horários de estudos no dia-

a-dia (Professor D); A própria dinâmica do curso em EAD, onde o aluno tem que ter a própria 

autonomia dos estudos (Professor D). 

Para Preti (2005) a própria estrutura e organização do curso; o formato dos materiais 

didáticos; a não existência da figura do professor presencial, da autoridade e da diretividade 

explicitadas; o desenvolvimento de práticas dialogais, em suma, a modalidade em si, acabaria 

―conformando‖ o estudante a essa postura de independência e de autonomia. (p. 122).     
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Quanto a atuação dos entrevistados na prática profissional enquanto docente, a maioria 

disseram que buscam por em prática os conhecimentos adquiridos no curso. A professora B 

enfatizou que o estudo a distância a ensinou e a orientou no planejamento e na otimização do 

tempo e espaço, e isso ela põe em prática na instituição em que dirige.  

É interessante perceber como a interação com as estratégias e dinâmicas inerentes à 

Educação a Distância agregaram valores ao processo educacional dos docentes, que de forma 

positiva continuam produzindo e transmitindo conhecimento a partir de referenciais 

adquiridos no próprio curso.  

Sobre a contribuição da EAD em sua formação profissional, a professora B relatou que 

o curso foi tão importante que ainda utiliza os módulos para planejar as reuniões que preside e 

refletir sobre as situações problemas ocorridas no cotidiano da escola. A professora C 

destacou que o curso em EAD a possibilitou sair do senso comum e a buscar novos saberes, 

mostrando que é possível aliar a prática e a teoria e ter bons resultados. 

Um aspecto interessante, foi o relato do professor D que afirmou que a EAD foi a base 

para pudesse chegar na pós-graduação e estar na posição de professor universitário. Diante 

dos relatos, podemos perceber que a Educação a distância vem contribuindo de forma positiva 

na vida profissional das pessoas, possibilitando o desenvolvimento de práticas significativas a 

partir das teorias propostas exploradas pelas ferramentas de diálogo nos canais de 

comunicação dos cursos. Para Neder (2005) o processo educativo deve beneficiar o professor 

a apropriar não só da cultura elaborada, mas também da cultura cotidiana, para que o 

estudante possa enfrentar sua própria existência e sua própria realidade, 

Nesse contexto, é importante ressaltar que vivemos em uma sociedade aonde o 

conhecimento, a comunicação e a informação mediatizado pelas novas tecnologias vem se 

constituindo como base para às necessidades e expectativas dos indivíduos. Desta forma, 

torna-se um desafio a Educação a Distância formar profissionais críticos, comprometidos e 

criativos, com vistas aos ideais humanistas, capaz de pensar e agir conscientemente propondo 

mudanças necessárias e significativas para a sociedade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É importante salientar que em todas as esferas sociais, a todo o momento estamos 

lidando com diversas formas de processamento de informação aliadas as necessidades 

humanas, por meio de novas tecnologias de informação e comunicação.  

Nessa perspectiva, é patente perceber que estes novos elementos tem operado como 

facilitadores na condução de melhores estratégias no processo educativo, que ao fomentar a 

participação, o diálogo, a interação e a reflexão propiciam significativa construção 

colaborativa de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, a Educação a Distância mediada pelas tecnologias se mostra 

presente na vida das pessoas, possibilitando aos alunos a refletir, debater, discutir, interagir e 

socializar saberes construídos, propiciando a aquisição de novos conhecimentos a 

compreender a realidade social em que vive 

Neste estudo, foi possível perceber que a Educação a distância contribuiu de forma 

positiva na vida profissional das pessoas, possibilitando o desenvolvimento de práticas 

significativas a partir das teorias propostas exploradas pelas ferramentas de diálogo nos canais 

de comunicação dos cursos. Constatou-se neste estudo que a Educação a Distância 

possibilitou a ascensão social dos entrevistados, tendo em vista que ao terem garantidos o 

acesso e permanência no curso de Pedagogia, oportunizou a saírem dos postos que ocupavam 

para novos espaços, estimulando os a se tornarem mais abertos para compartilhar e buscar 

alçar novos horizontes.  

Neste contexto, é importante ressaltar que não devemos conceber a educação a 

distância no universo da educação apenas como um elemento possibilita a democratização do 

ensino, mas também aquela que vem colaborando para uma melhoria significativa da prática 

docente e possibilitando os professores a serem construtores da sua própria história e a 

desejarem a alcançar novos patamares socialmente.  
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FANFICTION: LEITURA , ESCRITA  E INTERAÇÃO NO CONTEXTO DIGITAL 
 

Elizabeth Conceição de Almeida Alves
469

 
 
RESUMO 
As transformações ocorridas na sociedade,  nas últimas décadas, têm implementado novas 

maneiras de ler, escrever e interagir suscitadas pela presença de um aparato tecnológico, em 

quase todas as áreas do cotidiano das pessoas. No entanto, vivemos em um país em que é recorrente 

ouvirmos que os jovens não gostam de ler, principalmente as leituras tradicionais sugeridas nos 

currículos escolares. Com base nessa realidade, este trabalho tem por objetivo investigar  a 

presença  dos  novos letramentos  nesse universo social  permeado por  práticas sociais,  mediante  

tecnologias  digitais,  observadas  em  comunidades  que  utilizam  dessas práticas para comunicar, 

ler e produzir no ambiente digital, enfim, interagir. Um desses estilos de interação é o ―fanfic‖, 

abreviação do termo em inglês fanfiction. Trata-se de contos ou romances escritos por terceiros. 

Esse tipo de gênero não apresenta caráter comercial nem lucrativo, pois são escritos por fãs que se 

utilizam de personagens ficcionais já existentes. Tal fenômeno surge como prática de letramento 

on-line motivada  pela utilização de produtos associados  à indústria  do entretenimento.  Mesmo 

já existindo  antes da internet,  foi com o advento desta que as fanfictions começaram a agregar 

um número maior de fãs havendo um engajamento mútuo das pessoas que participam dessa 

comunidade virtual, rompendo barreiras geográficas e linguísticas. É, portanto, por meio desses 

desafios quanto a funcionalidade do letramento digital e com o intuito de compreender  melhor 

essa prática social na atualidade, que  investigarei  quatro  adolescentes  do  sexo  feminino,  

característica  peculiar  do  gênero fanfiction que escrevem colaborativamente  no ambiente 

digital. Para entender  e interpretar essas práticas sociais emergentes na atualidade, utilizo da 

abordagem interpretativista de fazer pesquisa.   Tal   abordagem   passou   a   ser   relevante   no   

estudo   das   ações   sociais   e consequentemente a significação que essas ações conferem aos atores 

imersos no letramento digital. Essa investigação se encontra em andamento e sob o olhar 

interpretativista se apoia em análises de dados gerados, por meio de entrevistas, cuja intenção é 

mostrar como a escrita se constitui por meio da fanfiction e aponta para resultados  que venham 

contribuir  para a minha própria prática e levantar indagações para futuras pesquisas. 

 

Palavras-chave: letramentos. leitura. escrita. interação 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Diante dos avanços tecnológicos percebe-se que, nos últimos anos, estamos diante de 

novas formas de aprendizagem, algumas evidenciadas pelo mundo digital, chamadas 

práticas sociais de letramento. No entanto, a sala de aula ainda tenta se constituir como 

espaço homogêneo,   pautado   na   linearidade.   Nesse   espaço,   parece   haver,   de   

igual   parte,   a preocupação  em  cumprir  o  que  está  prescrito  no  currículo  linear.  Por  

conta  disso,  os professores se desvelam por cumprir o currículo, pois isso pode 

transparecer a efetivação do ensino instituído pelos meios educacionais. 

Por outro lado, jovens e adolescentes, distante da agência escola, vivem experiências 

de leitura, escrita e interação no ambiente digital ao participarem de eventos de 

letramentos como fanfiction. 

Vargas (2005) assinala que esse estilo é obscuro para a maioria da comunidade não 

virtual, desconhecido igualmente no meio educacional. Tais produções se circunscrevem 

tão apenas ao universo do aluno, pois, na sala de aula, ele só pode produzir algo que a 

professora solicitar, havendo aí, então, discrepância entre a agência escola e o sujeito 

aluno. 

Daí a relevância de pesquisar fanfiction. O objetivo é entender melhor como o 

letramento digital tem sido utilizado por adolescentes fora da sala de aula e como o uso 

das novas tecnologias auxiliam nas estratégias de aprendizagem empregadas pelos usuários 

contemporâneos  gerando novos estilos de ser e estar no mundo. Tal estudo será 

formulado através  de  observação  e  análise  de  adolescentes  que  participam  de  práticas  

sociais  de letramento na esfera digital, a partir da produção de fanfiction. 

 
2 LETRAMENTO DIGITAL 

 

As transformações tecnológicas geram variadas demandas com relação à dinâmica da 

sociedade.  Observamos  que os jovens e adolescentes  contemporâneos  implementam  

novos modos de ler, escrever e interagir por meio de uma diversidade de linguagens nos 

ambientes virtuais.  Para  averiguar  a  legitimidade  dessas  mudanças  e  visualizar  

maneiras  de  agir, necessário se faz entender e enfatizar os novos letramentos emergentes 

na sociedade contemporânea. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1499 

Cumpre ressaltar que a sociedade digital dá oportunidade ao contato com variadas e 

simultâneas formas de ―interação humana; inúmeras maneiras de ler, interpretar e agenciar 

no mundo‖ (TAKAKI, 2012, p. 5). 

De fato, os variados modos de comunicação social têm permeado os sujeitos que 

transitam no universo contemporâneo, estando em contato com outras semioses como sons, 

imagens,  etc.,  configurando,  assim,  múltiplas  formas  de  interação,  como  é  o  caso,  

por exemplo, da fanfiction. 

Fanfiction  é uma prática  de letramento  on-line. A fanfic, abreviação  do termo em 

inglês fanfiction, ou seja, "ficção criada por fãs", que também pode ser chamada de fic 

ocupa- se de contos ou romances escritos por terceiros. 

Os autores de fanfiction escrevem a partir de certa afinidade que desenvolveram com 

personagens   conhecidas  através   de  leituras   de  livros,   filmes,   seriados,   bandas.  

Tais personagens despertam-nos a que não se contentem em apenas ler, assistir, ouvir e 

passam a interagir  por intermédio  da produção  escrita, criando  e recriando  histórias 

fictícias,  agindo como autor, ainda que sem fins lucrativos. 

Com o tempo, esse estilo tem se constituído uma realidade virtual de que os usuários 

contemporâneos, em sua maioria do sexo feminino, se socorrem para ler e divulgar histórias 

criadas por fãs sobre personagens, ficções ou qualquer outro produto cultural, pelos quais 

desenvolvem certo valor afetivo. 

Daí a relevância de ressaltar a importância dos  diversos letramentos. Dentre tais 

letramentos está o letramento digital. Buzato (2004) aponta que o letramento digital pode 

ser compreendido  como  o conjunto de saberes  que possibilita  aos indivíduos  

contemporâneos serem participantes ativos de práticas letradas mediadas por ferramentas 

tecnológicas. 

Para  Frade  (2011),  o  letramento  digital  envolve  o  apropriar-se  de  uma  nova 

tecnologia assim como o exercício efetivo de maneiras de escrever no mundo digital. 

Nesse  sentido,  Soares  (2002)  define  o  letramento  digital  como  certo  estado  ou 

condição alcançados  por aqueles que se valem da nova tecnologia  digital e 

desempenha m práticas de leitura e escrita na tela, diferenciando do estado ou condição — 

do letramento — daqueles que realizam práticas de leitura e escrita no papel. 
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É  interessante  destacar  que,  com  o  surgimento  e  a  popularização  das  novas 

tecnologias da computação, jovens estudantes investem o tempo livre na participação em 

comunidades  virtuais  que  se socorrem  de tecnologias  recentes  para  ler,  escrever,  não  

em formato linear, pois seus textos são colaborativos, próprios de uma geração distribuída. 

Na trilha  do pensar de Jenkins (2009) os fãs são pioneiros  em adaptar-se com os 

recursos midiáticos. Ainda consoante o autor: ―Os fãs são o segmento mais ativo do 

público das mídias, aquele que se recusa a simplesmente aceitar o que recebe, insistindo 

no direito de se tornar um participante pleno‖ (JENKIS, 2009, p.188) 

Desse modo, textos de diferentes esferas poderão circular de maneira híbrida, e isso 

representa uma mudança cultural que permite, a cada pessoa, participar de produção 

cultural de diferentes campos, mediados pelas novas tecnologias. 

A seguir, apresento os norteadores metodológicos que conduzem o estudo proposto 

neste artigo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta  pesquisa  pressupõe que,  ao investigar situações  em  que o ser  humano está 

inserido, faz-se forçoso situá-lo em um contexto social e cultural, além da possibilidade de 

depararmos  com  imprevistos  e  mudanças  que  possam  ocorrer  no  andar  da  pesquisa 

(BORTONI- RICARDO, 2009). 

Para entender e interpretar práticas sociais emergentes na atualidade este trabalho 

utiliza-se da abordagem interpretativo-qualitatitiva em virtude desse novo panorama 

contemporâneo  em que não podemos  nos deter a apenas estudos teóricos, uma vez que 

as novas  relações  sociais  exigem  outra  dinamicidade  de  estudos  pautados  em  

experiências práticas  devido  à  mudança  social  que  se  acelera  e,  consequentemente,  

irrompem  novos contextos e perspectivas sociais (FLICK, 2009, p.21). 

Cabe ressaltar que o foco da pesquisa qualitativa está no perceber e interpretar como 

os indivíduos constroem significados e concebem o mundo assentado em suas próprias 

realidades, já que estão inseridos em fenômenos sociais e conferem sentidos conforme sua 

vivência. Assim, acompanharei  quatro adolescentes  que participam de práticas sociais 

com ênfase em fanfiction, fazendo-o por meio de entrevistas. Por meio da entrevista, 
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podemos ter acesso às informações  e a importantes relatos de experiências  que ressoam 

modos de ser e estar na esfera digital, apoiadas pelas tecnologias. 

Para  desenvolver  a  análise  dos  dados,  procedi  à  leitura  das  transcrições  das 

entrevistas com A1 e A2, com vista a identificar os temas gerados e, a partir deles, chegar 

às categorias de análise predominantes nas falas e vivências de adolescentes participantes 

da pesquisa. 

Para fins de esclarecimento,  acrescento que nas  siglas: A1, A2 ―A‖ se remete a 

Adolescente, ao passo que numeral é atribuído de acordo com a ordem das adolescentes 

entrevistadas. A sigla ―P‖ indica a fala do Pesquisador. Importante fato a salientar é que 

este estudo trata-se de um breve recorte da minha pesquisa de mestrado em andamento. 

Na próxima seção descrevo os resultados com base na análise das entrevistas geradas 

no decurso do trabalho. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Ao  engajarem-se  em leituras  e  escrita  de fanfics  no  contexto digital,  as autoras 

passam   a   interagir   com   o   universo   das   comunidades   de  fãs,   as   quais   

apresenta m características  próprias  que  são  construídas  socialmente  por  seus  membros.  

Os  fãs  se enveredam  pelo  universo  ficcional  e  escrevem  histórias,  sem  fins  lucrativos,  

que  são distribuídas on-line. Nesse ambiente constroem amizades e utilizam a rede de 

computadores para descobrir respostas sozinhos, com desenvoltura, circulam nesses 

ambientes virtuais, para aprender, produzir, ensinar, conversar, ampliar as relações sociais. 

Sendo assim, nesta seção, analiso uma das categorias imbricadas no processo de escrever 

fanfic. 

 

4.1 Constituição de pares com fãs navegadores 

 

Importante fato a salientar, nesse cenário em que fios se entrecruzam propagando um 

crescimento contínuo e veloz de acesso midiático, é a conquista de amizades on-line. 

Segundo Santaella (2013), um dos nutrientes das redes é a afeição, e que é no mundo 
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digital que as pessoas conseguem se relacionar melhor, podendo até se tornar geradoras de 

informações. 

É  justamente  pela  rede  que  os  jovens  criam  novas  formas  de  significado  pelas 

interações  sociais  que  emergem  nesse  ambiente  maleável,  de  fluxo  interativo  

(TAKAKI, 2012). Esses participantes partilham que, nesse meio eletrônico digital, 

conquistam amizades on-line construídas a partir de interesses específicos. 

Ao indagar as adolescentes que irradiam a virtualidade digital, algumas respostas me 

chamaram a atenção: 

Excerto 1 
 

P: “E você tem também nessa prática de ler fanfiction, uma amiga mais próxima?” 
 

A1: “A Unnie é uma amiga que eu conheci no Twitter.” 
 

P: “Então você tem uma Unnie?” 
 

A1: “Sim.” 
 

P: “O que significa Unnie?” 
 

A1: “Unnie é um título coreano usado quando você tem muita intimidade com uma 

menina.” 

P: “Essa menina, essa garota precisa ter mais idade ou a mesma idade? Qual é a 

característica dela?” 

A1: “Quando você diz que é Unnie sua é uma pessoa mais velha e você tem que ter 

muita liberdade para você chamá-la de Unnie.” 

P: (...) A sua Unnie mora onde?” 
 

A1: “Ela mora em Belém do Pará.” 
 

P: “E como que você faz para ter contato com a sua Unnie?” 
 

A1:  “Eu  converso  com  ela  pelo  WhatsApp,  pelo  Twitter,  pelo  Skype  e  pelo 
 

Facebook.” (Entrevista 5, em 27-10-2013) 
 
 

Excerto 2 
 

P: “Você fez amizades com outras pessoas através dessa leitura?” 
 

A2: “Sim, tem bastante.” 
 

P: “Você pode citar algumas e de onde são?” 
 

A2: “Tem uma  de Cuiabá,  uma do Pará,  duas  de Mato Grosso do Sul, Uma de 
 

Curitiba, outra de Cuiabá, duas de São Paulo e uma do Canadá.” (Entrevista 6, em 
 

28-10-2013) 
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Conforme  representado   nas   respostas   acima   mencionadas,   há   também   nessa 

comunidade  a  construção  de  pares  que  se  tornam bem  próximos,  por  meio  de  

contatos mediados pela navegação na web como certifica A1 ―A Unnie é uma amiga que 

eu conheci no Twitter‖,  onde navegadores autores,  comentaristas e leitores  elucidam 

pontos  em comum aglutinados em torno da fanfiction. 

Vargas (2005), em análise desse universo ficcional, assinala que, nesse evento, há 

―sobretudo comunhão com outras pessoas que desfrutem dessas atividades como eles, ou 

seja, fãs do mesmo original e da mesma prática, de forma que possam se sentir acolhidos 

em suas necessidades‖ (VARGAS, 2005, p. 70). Essa prerrogativa da autora parece ser 

reforçada com a fala da Adolescente 1 ―Unnie é um título coreano usado quando você 

tem muita intimidade com uma menina.‖ 

Nesse raciocínio, Jenkins (2009) advoga  que a internet abarca  oportunidade para 

construção de laços sociais, pelo viés das comunidades virtuais e na utilização de 

ferramentas sociais eletrônicas com alto grau de conectividade entre os jovens. O diálogo 

de A1 ―A Unnie é uma amiga que eu conheci no Twitter‖ configura colaborar com a visão 

de Jenkins (2009), já que o uso da internet e de seus aplicativos parecem fomentar 

laços afetivos. Ao mesmo tempo, a propagação de fanfiction tende a evidenciar ligações 

recíprocas entre usuários que só se conhecem utilizando recursos computacionais que 

facilitam a comunicação no território geográfico da internet. (JENKINS, 2009) 

Quando a Adolescente 2 se vale da afirmação: ―Tem uma de Cuiabá, uma do Pará, 

duas de Mato Grosso do Sul, uma de Curitiba, outra de Cuiabá, duas de São Paulo e uma 

do Canadá‖, procura demarcar que suas amigas realmente estão dispersas geograficamente, 

ao participarem de eventos da cultura popular utilizando as mídias. No entanto, elas 

canalizam essa  estrutura,  também,  para  criar  laços  afetivos.  Para Augusto  (2012),  as  

comunidades virtuais,  como  fanfiction,  têm como alicerce  a afinidade,  e seus  

participantes  se agrega m baseados  nos  mesmos interesses.  O autor ainda  aponta  que,  

mesmo separados no espaço geográfico, esses grupos são atraídos pelos movimentos 

sociais no ciberespaço. 

Surge, neste enfoque, a premissa de que a constituição de pares navegadores perpassa 

pela inexistência de barreira geográfica entre os fãs de fanfiction. A relação entre autor, 

leitor e comentarista, nesse cenário interativo, é demarcada pela participação ativa e a 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1504 

―capacidade de construir relacionamentos de confiança com pessoas fora de círculos sociais 

tradicionais‖ (TAPSCOTT, 2010, p. 239, 240), como exemplificam os diálogos da A1 do 

excerto 1: 

 

Excerto 1 
 

A1: “Quando você diz que é Unnie sua, é uma pessoa mais velha e você tem que ter 

muita liberdade para você chamá-la de Unnie.” 

A1: “Ela mora em Belém do Pará.” (Entrevista 5, em 27-1-/2013) 
 

Na fala relatada pela entrevistada, vemos a presença de vários canais de comunicação 

num fluxo dinâmico de práticas sociais. Esse fenômeno parece exemplificar a afirmativa de 

Jenkins (2009) de que, no contexto atual e com o surgimento de novas tecnologias e do 

poder de participação se instala a cultura de convergência,  mudando o padrão de 

circulação de conteúdo por um canal peculiar e passa a fluir por meio de uma 

multiplicidade de acessos que recorrem à mídia corporativa e à cultura participativa. Essa 

visão sugere a força das transformações   tecnológicas,   que,   a   dependerem   de   variados   

sistemas   de   mídias, interconectados  por serviços  de difusão de dados  em larga  escala,  

comumente  conhecidos como banda larga, sustenta afinidades e socialização – como a 

relatada por A1: ―eu converso com ela‖ – nesse espaço de múltiplas formas de comunicação 

utilizando dispositivos digitais mantendo-se conectadas ―pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo 

Skype e pelo Facebook‖. Ora, é inevitável  perceber a importância  desses dispositivos,  

uma vez que é uma tendência  muito comum dessa geração se aventurar por galáxias 

(CASTELLS, 2007) que adornam o universo digital. 

 

5. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 

Neste estudo, focado no estudo dos letramentos, buscamos analisar práticas de 

letramento digital vivenciadas por adolescentes. Nesse nort e, é possível perceber que a 

escrita na fanfiction se torna significativa para esses sujeitos por serem estimulados 

naturalmente, por suas  leituras  imbuídas  de  diversas  semioses,  a  produzir  histórias  em  

ambiente  virtual, precedidos  de alegria e cumplicidade  por fazer  parte de uma 

comunidade  que compartilha suas paixões associadas à leitura e escrita prazerosa que 
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entretém, contudo, em torno do qual se agrupam para arriscar no exercício de autoria, 

ainda que demande trabalho e horas de empenho. 

Por  meio dessas  interações,  parece  que as adolescentes  vão tornando  o ambient e 

digital  um ambiente propício para uma  escrita  que interpele as configurações antigas 

de produção exercida pela prática de escrita no papel (SOARES, 2002). Pude constatar que 

as adolescentes participavam de um evento de letramento pelo qual interagiam com 

inúmeras pessoas e que investiam o tempo de lazer em leituras on-line, escreviam 

colaborativamente histórias  ficcionais  e  construíam  amizades  com  fãs  navegadores  de  

diferentes  partes  do mundo 

No entanto,  como conciliar  a estrutura  escolar  com a estrutura  midiatizada?  Para 

Jesus  (2010),  faz-se  necessário  um  movimento  escolar  em  espaços  isentos  de  

barreiras territoriais, dirimindo, assim, o estilo tradicional evidenciado pela presença do 

educador e do educando. 

As práticas sociais invadem o cotidiano dos alunos,  e parece ser essencial  que as 

escolas  valorizem  e envolvam  nas práticas  escolares  os  letramentos  que hoje circulam 

na sociedade, notadamente em meio aos jovens contemporâneos. 
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FANFICTIONS E OS ESPAÇOS VIRTUAIS DE LETRAMENTO(S) 

 

Waldinéia Lemes da Cruz Alves
470

 

 

RESUMO 

Este artigo tece reflexões sobre a prática de letramento(s) potencializada por ambientes 

virtuais como recursos e ferramentas de aprendizagem autônoma da língua(gem) 

ressignificada num universo híbrido de possibilidades reais. A apropriação da tecnologia 

digital vem sendo responsável por uma diversidade de produção de leitura e escrita 

desenvolvidas em comunidades virtuais, blogs literários e não literários e redes sociais que 

conduzem a uma aprendizagem coletiva e colaborativa disposta na rede, e assim, vale 

considerar as formas de como o sujeito aprende e apreende a língua e se constitui por ela. 

Dessa forma, este estudo objetiva compreender de que maneira o Nyah! Fanfiction – espaço 

de leitura e escrita de histórias ficcionais, já existentes, se constitui numa agência de 

letramento não legitimada, e posteriormente servirá de orientação para a construção de novas 

formas de comunicação, valorizando a criatividade e a autoria de aprendizes num território 

que favorece a interação e o aprendizado de enunciados multissemióticos pelas sendas do 

hipertexto, conduzindo-os às práticas sociais diversificadas pela leitura e escrita. A pesquisa é 

de caráter qualitativa de cunho interpretativista com base no método de observação não-

participante, tendo em vista de que os sujeitos desenvolvem atividades de leitura e escrita em 

um espaço não convencional, mas que faz parte da rotina de muitos jovens estar conectado e 

imersos em ambientes de letramento(s). As conclusões apontam que os movimentos de leitura 

e escrita no Nyah! Fanfiction possam constituir práticas de Letramento(s) estimuladas por 

compartilhamentos virtuais, contudo, contribuir para uma aprendizagem significativa da 

língua portuguesa.  

 

Palavras-chave: Fanfiction. Letramento(s). Aprendizagem. Contexto digital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os problemas que mais fortemente impulsionaram esta pesquisa surgiram do contexto 

profissional que trouxe a baila discussões a cerca do processo de letramento(s), especialmente 

no Brasil, onde paira uma percepção de fragilidade escolar em relação ao ensino de língua 

portuguesa, visto que os resultados obtidos em exames nacionais, como o Sistema Nacional 

de Avaliação Básica (SAEB); Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA); 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a Prova Brasil, entre outras, evidenciam tal 

limitação na produção de textos dos alunos brasileiros. 

Percebe-se que muitos jovens utilizam-se da Internet de várias maneiras e para 

diversas finalidades. Eles produzem textos bastante sofisticados nas suas interações virtuais, 

contudo, observa-se que quando envoltos em atividades escolares parecem produzir pouco ou 

nenhum sentido, mas então, por que alunos/usuários produzem textos elaborados em 

comunidades digitais? De que forma compreender essas práticas pode contribuir para um 

ensino de e da língua mais significativo que partisse da escola para além dela? E no caminho 

de muitas inquietações e reflexões em torno da leitura e escrita é que trouxeram pistas que 

orientaram o desenrolar dos fios deste estudo.  

Dessa forma, universo Fanfiction – ficções escritas por fãs – reconhecido como espaço 

onde a cultura de leitura e produção de textos são estimuladas constantemente por 

compartilhamentos virtuais, servirá para investigar a constituição do letramento, bem como 

analisar os reflexos dessa cultura de participação na formação do leitor/escritor que atenda às 

necessidades sociais de uma sociedade digitalizada. 

O Fanfiction se tornou conhecido mesmo antes do advento da Internet e surgiu nos 

Estados Unidos com o intuito de reinterpretar as obras consideradas fora do cânone escolar, 

ou seja, obras de cultura de massa ou de cultura pop. A sua circulação, no início do século 

XIX, era mais restrita e com isso pouco divulgada pelas condições de circulação. Com a 

Internet e com a popularidade da série Harry Potter, entre 2002 e 2005 é que aumentaram 

consideravelmente os Websites dedicados aos fãs-navegadores-leitores dessa obra, inclusive 

no Brasil.  

O Fanfiction hospeda histórias dos universos ficcionais – personagens, cenários e 

acontecimentos de ficção – criado por leitores-fãs do cânone, aqui se referindo à obra original, 

que transcendem a posição de meros consumidores quando recriam, ampliam e subvertem 
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ambientes ficcionais de outros criadores em suas próprias histórias. E a Internet permitiu que 

essas histórias aflorassem, e com isso abriram caminhos para novos relacionamentos entre fãs 

do mundo inteiro.  

Os escritores e leitores de fanfiction ou fanfiqueiros, como são chamados, não 

são/estão isolados. A partir da necessidade de divulgação do seu texto, é que as comunidades 

de fãs vão se formando. E hoje, são muitos os fãs-leitores-escritores que participam e 

frequentam essas comunidades virtuais com o intuito de compartilhar experiências que 

possivelmente poderão contribuir para desenvolver outras formas de práticas sociais para 

além daquelas virtuais. No Brasil, desde 2000 tornaram-se mais evidentes o aparecimento de 

Websites dedicados à publicação de fanfictions, ano em que foi lançado o primeiro livro da 

série Harry Potter. Apesar de seu sucesso, esse gênero ainda é desconhecido e/ou ignorado no 

âmbito escolar.  

Neste trabalho, o intuito é aprofundar no conceito de letramento(s), entendido como 

práticas sociais diversificadas e situadas que envolvem signos como a escrita ou outras 

modalidades de linguagem com a finalidade de gerar sentidos (ROJO, 2009). Contudo, essa 

perspectiva de letramentos parece sofrer pouco impacto na escola que ainda abarca a noção de 

alfabetização, o ―estado ou condição de quem sabe ler e escrever‖, no sentido de 

decodificação de estruturas linguísticas. E ainda, investigar e analisar os movimentos de 

leitura e escrita em um determinado contexto digital, e nessa perspectiva também objetiva 

compreender como as práticas sociais e interacionais representadas pela língua(gem) se 

constituem no universo Fanfiction.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

É sabido e comprovado que, por meio da linguagem que o ser humano adquire a 

capacidade de se comunicar. É única e a distingue de qualquer outro animal. Por outro lado, 

segundo Bastos; Candiotto (2007), além da distinção de outros animais, a sua representação 

simbólica favorece as interações sociais dando condições à sobrevivência humana. 

 Pensar a linguagem é mergulhar nas tramas e vozes que surgem e ressurgem do 

pensamento e que constitui o Homem em suas particularidades. E o entendimento de como 

esse fenômeno acontece para que os sujeitos se apropriem da linguagem para definir-se está 

envolto de emaranhados linguísticos que até então, compreendê-los sempre nos parece 
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distante e complexo de que na e pela linguagem nos constituímos agentes ativos para dar 

sentido ao nosso entorno.  

A linguagem como estrutura, como sistema, independente de situação cultural ou 

manifestação individual, torna-se parte constitutiva do indivíduo; este por sua vez se detém da 

fala para exercitar a língua mediante um código sígnico articulado e utilizado por um grupo 

ou comunidade específica por convenções necessárias. Para tanto, a linguagem é elemento de 

sobrevivência humana que depende da representação simbólica e que possibilita todas as 

interações sociais. Diante disso,  

A constituição do sujeito pela linguagem ocorre a partir das interações de 

que participa. Nestas interações ele assimila palavras alheias, internalizando 

signos, não só verbais, que vinculam nas mais diversas interações que 

mantém com outros. (ZUIN; REYES, 2010, p. 49) 

 

 E pensar em relações e interações sociais é pensar na dinamicidade e heterogeneidade 

a que se dispõe a linguagem no âmbito da realidade social ou natural mediada pelo processo 

comunicativo que encontra terreno fértil para uma abordagem interativo no uso da linguagem, 

que, por sua vez é altamente complexo dado o seu caráter simbólico e abstrato. Então, por ser 

primordial na comunicação, Gomes (2011, p. 71) diz que, ―[...] a lìngua está estreitamente 

ligada aos seus usuários, que, dotados de inteligência, pertencentes a uma cultura e capazes de 

interagir com outras culturas, exercem influencia capaz de alterar a lìngua.‖ E a essa 

capacidade de alteração da língua por seus falantes em situações reais de uso e em seu 

contexto social nos remete à ideia de diversas variáveis de seu uso, seja por qualquer 

variedade utilizada com o intuito de se comunicar e interagir, a língua será perfeitamente 

legítima e adequada à comunidade que a utiliza. 

Infere-se, dessa forma, que a língua está em constante transformação, dada a sua 

natureza dinâmica capaz de incorporar variações e em seu sistema padrão. E a essa 

transformação, na contemporaneidade, com o aparecimento da Internet que motiva o 

surgimento de novas variações linguísticas, vem se tornando motivo de preocupações e 

inquietações aos mais ilustres defensores clássicos da língua, na qual as possibilidades de 

articular discursos são ínfimas, apesar de que ela disponibiliza a seus usuários escolher o 

melhor termo que expresse suas ideias, pensamento e desejos, mas desabonam a sua 

plasticidade e a criatividade do usuário. 

Por ser eletrônica, global e interativa a Internet é um acontecimento revolucionário, 

tanto em termos linguísticos quanto nos aspectos sociais e tecnológicos. A Comunicação 
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Mediada por Computador (CMC), nas situações síncronas ou assíncronas é diferente da fala 

real, mesmo nas formas que se assemelham ou se aproximam a ela, como nas salas de bate-

papos. Entre a conversa real e virtual há diferenças notáveis, dada à tecnologia digital, e está 

relacionada ao retorno simultâneo
471

 que ao contrário da conversa face a face é imediato e 

assim garante o sucesso da comunicação.  

Outro aspecto relevante na CMC em que nada se compara à escrita tradicional é a 

flexibilidade e dinamicidade do hipertexto. Os links que compõem o grande texto é a 

propriedade mais importante da Web, e nele os textos rompem com as formas lineares da 

leitura tradicional, são palavras e imagens eletronicamente conectadas com múltiplos 

percursos e com vários acessos possíveis. Se por um lado, o texto favorece uma leitura com 

caminhos fixos, por outro, o hipertexto disponibiliza a leitor/escritor constituir as ideias 

progressivamente com um conjunto de elementos textuais, ou seja, 

(...) um texto é uma estrutura linear, mais ou menos textuais, mais ou menos 

autônomos, que se ligam coesivamente e coerentemente por relações de 

ordem, um hipertexto é uma estrutura de rede, cujos elementos textuais são 

nós, ligados por relações não-lineares e pouco hierarquizadas. (FREITAS; 

COSTA, 2006, p. 40) 

 

São ―nós‖ que permitem construir um jeito diferente da escritura tradicional que se 

formam a partir dos vários cliques. Como agência, o hipertexto acaba por moldar um novo 

tipo de leitor/escritor. Um leitor/usuário que participa, interage e constrói coletivamente o seu 

próprio texto, seu próprio itinerário de navegação. E diante da diversidade e da 

heterogeneidade de hipertextos, cria-se uma nova linguagem, um estilo on-line que traz 

mudanças no código alfabético e na escrita formalizada, possibilitando a invenção ou criação 

de novos códigos, léxicos e até mesmo uma estrutura sintática para a escrita digital. 

Diante das inúmeras possibilidades de leituras de textos, intertextos e hipertextos, 

mesmo não institucionalizadas são formas de aprendizagem da linguagem e vem se tornando 

um importante instrumento mediador para aquisição da escrita e desenvolver a habilidade 

leitora do indivíduo, servindo, no entanto, para a constituição das práticas sociais e 

interacionais num dado momento. 

                                                           
 
 
 
471

 Sinais físicos que mantêm uma interação na fala tradicional, como: movimentos com a cabeça, sorriso, 

vocalizações, olhar, gestos etc. 
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 Neste sentido, o universo digital oferece uma gama de ferramentas para instigar e levar 

o indivíduo a entender que a leitura e a escrita como habilidades necessárias para se inserir 

nesse espaço dinâmico e de múltiplas possibilidades de aprendizagem da língua, seja a língua 

portuguesa ou estrangeira facilitando por meio dela a participação de indivíduos e grupos 

variados de maneira interativa que permite a circulação de vozes dos diferentes grupos 

sociais. Gêneros como Twitter, Google docs, Redes sociais, e-mail, e mais recentemente 

Whatsapp e outras ferramentas de interação, pois são mudanças nos modos de ler e de 

escrever propiciados pela emergência dos meios e ambientes digitais, considerando que, 

... A leitura é um aspecto fundamental do consumo, em virtude de a 

sociedade organizar-se em torno da escrita. É através das habilidades de 

leitura e escrita que se faz possível o exercício da cidadania, e o 

aprimoramento daquelas habilidades leve o sujeito a conquistar um grau de 

penetração na sociedade que lhe oportunize aumentar seu nível de 

interferência nela ...  (DE CERTEAU, 2003, p. 261) 

 

No universo das múltiplas linguagens e possibilidades de ensino, o hipertexto, assim 

como o texto impresso é um recurso que promove a interação entre os sujeitos sociais, e 

considerado também um evento dialógico e polifônico, pois sobrepõe a outros textos, porém, 

―Lemke (2002), o hipertexto difere do texto impresso por não ser somente a justaposição de 

imagens e texto, mas por ter um design que permite várias interconexões, possibilidades 

diversas de trajetórias e múltiplas sequências.‖ (ROJO, 2012, p. 37) e dessa forma, traz uma 

realidade ímpar e nova que abarca novas formas de relacionar ícones e escrita, imagens e 

outros sistemas sígnicos, sobretudo mantendo a escrita como fonte imprescindível de 

significações. 

Nesse universo de múltiplos saberes o ensino de línguas, neste caso a língua 

portuguesa, encontra terreno fértil para uma abordagem interativa no uso da linguagem. Entre 

os diversos gêneros digitais, encontra-se o gênero Fanfiction –  ficções escritas por fãs –

reconhecido como espaço onde a cultura de leitura e a produção de textos são estimuladas 

constantemente por compartilhamentos virtuais, poderia servir para a constituição de 

letramento. No entanto, compreende-se que,  

A vivência do letramento é aquela que possibilita o aprofundamento de 

leituras de mundo, processo que confere complexidade à linguagem, mas 

não se limita à palavra escrita. Essas atividades são aquelas que estimulam as 

faculdades do sujeito, conferindo-lhe sensação de autoridade e competência, 

decorrente do uso de suas habilidades linguísticas para a reconfiguração da 

sua compreensão dos textos do mundo – sejam eles impressos ou não -... 

(VARGAS, 2005, p. 84) 
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No ambiente Nyah! Fanfiction, a leitura e a escrita têm um papel significativo para a 

formação do sujeito, pois o seu contato com o outro, num contexto dialógico, bem como o seu 

aprofundamento se dará a partir do abrir-se para o outro, voltando-se para si mesmo num 

determinado espaço-temporal-virtual buscando ressignificar modos comportamentais pela 

imposição do olhar e da palavra do outro diretamente envolvido pela linguagem escrita.  

 Em contextos digitais inauguram-se novas abordagens de leitura e escrita nas quais 

estabelecem a construção de sentido na interação social, pois no Nyah! Fanfiction os 

usuários/leitores/escritores mantêm essa interação pela publicação de comentários utilizando-

se elementos discursivos híbridos perfeitamente aceitáveis nas comunidades, levando-os a 

uma aprendizagem colaborativa da língua(gem), 

...pois a internet permite-nos acompanhar, como jamais foi possível, a 

proporção e o alcance da mudança no uso de vocabulário, gramática, 

ortografia e (cada vez mais) pronúncia. É também possível ver a rápida 

evolução de uma Linguística Comparativa da Internet, na medida em que o 

meio se torna cada vez mais multilíngue. (SHEPHERD; SALIÉS, 2013, p. 

21) 

 

 Depara-se então, em tempos que os modos de ler e escrever tradicionais dá lugar a 

outros estágios linguísticos conduzindo-nos a reconsiderar questões teóricas da linguagem em 

contextos interacionais/virtuais. Mudam-se os suportes e as formas de leitura. Pois ela, em 

tempos de tecnologia digital está presente a todo o momento, desmistificando a ideia de que 

os jovens não leem e tampouco escrevem, mesmo não sendo as leituras do cânone escolar, 

mas o que torna relevante é que ler faz parte da rotina desses adolescentes. Com isso, os 

ambientes digitais, possivelmente, servirão de orientação para construção de novas formas de 

interação atreladas à leitura e escrita coletiva.  

Apesar de tecnologias antigas e corriqueiras, ler e escrever no século XXI, e em 

diversos suportes deram um novo significado e sentido para o indivíduo contemporâneo. 

Novos contextos e situações fazem emergir complexos modos de pensar e agir na e pela 

língua(gem) e com isso, novos eventos de leitura e escrita conduzem-nos a outras 

configurações de Letramento(s). 

Os estudos linguísticos atuais ressignificam o conceito de alfabetização pelo conceito 

de Letramento. Mas há que considerar que o entendimento do termo ainda é bastante 

complexo e multifacetado dado ao seu recente surgimento no Brasil, bem como a variação dos 

tipos de estudos que abarcam o termo. Há teorias preconizadas por Soares (2010) que 

examinam, por exemplo, a capacidade dos sujeitos alfabetizados refletirem sobre a sua 
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própria linguagem em comparação àqueles não alfabetizados. Implicam considerar que 

conhecer somente o código alfabético e linguístico não os classifica, socialmente, como 

sujeitos letrados. Nessa vertente, ser letrado é desenvolver e usar uma capacidade 

metalinguística em relação à linguagem. 

Por outro lado, o letramento pode ser considerado como prática discursiva de um 

determinado grupo social, diz Kleiman (1995, p. 18) que esta prática ―está relacionada ao 

papel da escrita para tornar significativa essa interação oral, mas que não envolve, 

necessariamente, as atividades especìficas de ler ou de escrever.‖ Então, este fenômeno não 

está exclusivamente ligado a formas únicas e fechado, ou seja, letrar-se vai além do que é 

adquirido na escola, pois nela a prática de letramento que estimula a competência individual 

do sujeito e o promova somente nessa esfera. 

Dados os conceitos de letramento por Soares (2010) e Kleiman (1995) como práticas 

sociais (ler e escrever) que os sujeitos vivenciam em um determinado contexto. Por outro 

lado, Lankshear & Knobel (2006) conceituam letramentos como além da leitura e escrita 

cunhados pelas práticas sociais na contemporaneidade, sendo que os leitores dispõem de 

outros conhecimentos além da tradicional leitura em papel. São as formas heterogêneas das 

práticas sociais da leitura/escrita e o uso da língua(gem), e isso é importante acionar o 

conhecimento de mundo e de outros textos. 

Os enlaces com os conceitos de letramento no contexto escolar, sobretudo a escrita 

enquanto tecnologia e também como prática social não poderão se esgotar em si mesma. A 

escrita como um saber, um modo de conhecer se incorpora a outras tecnologias, a da 

informação e da comunicação se mostra cada vez mais necessária em contextos não 

escolarizados e desprovidos de credibilidade pelos que neles frequentam, considerando que 

―O conhecimento da escrita em si, como uma forma de linguagem, é o mesmo; entretanto 

novas condições de produção determinam novas formas de organização do discurso, novos 

gêneros, novos modos de ler e escrever.‖ (COSCARELLI; RIBEIRO, 2011, p. 53), em 

contexto e no universo digital, pois inseridos em sociedades letradas, os sujeitos, 

escolarizados ou não estarão afetados pelo fenômeno do letramento. 

Dada a heterogeneidade das práticas sociais de usos da língua(gem) em contextos 

letrados, as pesquisas linguísticas reconhecem a multiplicidade de letramentos que variam no 

tempo e no espaço, sejam locais ou globais, mas ainda se questionam sobre as dimensões reais 

das práticas sociais, ou seja, se essas práticas serão consideradas como letramento em 
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qualquer espaço e a qualquer tempo. É na escola é que convivem os letramentos diferenciados 

por sujeitos múltiplos.  

A leitura e a escrita, ao longo da história, nunca foram práticas atrativas na tradição 

escolar, visto que os significados dessas habilidades não sofriam o impacto cognitivo 

desejado. Eram atos solitários e sem sentido para os jovens ávidos de aventura e criatividade, 

e isso implica entender que há uma valorização exacerbada, quase que exclusivamente ao 

gênero literário. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Fazer pesquisa é buscar um caminho possível para se alcançar os objetivos, é conduzi-

la a um olhar quantitativo e/ou qualitativo. Neste aspecto, ―o processo de pesquisa qualitativa 

pode ser representado como sendo um caminho da teoria ao texto e outro caminho do texto de 

volta à teoria.‖ (FLICK, 2009, p. 14), buscando assim, levantar as opiniões, as crenças, o 

significado das coisas nas palavras dos sujeitos da pesquisa, compartilhando e interagindo 

com os dados, para então assumir um compromisso ético na elaboração do texto e 

consequentemente a produção de sentido para os estudos científicos. 

O caminho metodológico para este estudo é de cunho qualitativo interpretativista por 

considerar que, ―... não há como observar o mundo independente das práticas sociais e 

significados vigentes.‖ (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32). E nessa postura metodológica, é 

possível investigar como os usuários no ambiente Nyah! Fanfiction produzem, reproduzem e 

compartilham as suas histórias e sustentam a interação em um dado contexto digital, tendo em 

vista que desenvolvem atividades de leitura e escrita em um espaço não convencional, mas 

que poderá conduzi-los a práticas de Letramento(s). 

No entanto, a pesquisa tem caráter de observação não-participante de maneira que a 

comunidade virtual será investigada com o olhar de fora e de forma alguma o pesquisador 

precisa se integrar a ela, presenciará os fatos sem a participação ativa e sem a intervenção, 

bem como sem um envolvimento nas situações, configurando-se o papel de espectador. 

Contudo, estar de fora não implica que a observação não seja ou não esteja organizada com 

um propósito, pois assim corrobora Flick (2009, p. 204) afirmando que, ―os observadores 

comuns seguem a corrente dos eventos. O comportamento e a interação prosseguem da 

mesma forma como prosseguiriam sem a presença de um pesquisador, sem a interrupção da 

intrusão.‖ 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Mediante os elementos observados e coletados e uma leitura atenta do hipertexto, 

buscou-se às formas de Letramento que o espaço Nyah! Fanfiction poderá conduzir os 

usuários/fãs, considerando que a leitura e escrita são fios condutores para o letramento 

escolar, e exclusivamente desenvolvido na e pela escola. E ao contrário do que parece, nesse 

espaço aparecem elementos significativos para pensar novos caminhos para o Letramento 

desmistificando a ideia de que não há leitores e tampouco escritores num contexto onde a 

tecnologia digital é soberana.  

O Nyah! Fanfiction é um ambiente simples, objetivo e complexo, porém carregado de 

informações que conduzem o usuário a muitos caminhos, mas que para se chegar a essas 

sendas exige disposição à leitura, e só por ela que se consegue atingir o objetivo pretendido, 

seja ler, postar ou comentar alguma história. Assim, o ato de ler representa o fio condutor para 

acesso aos links e hiperlinks do site, sobretudo é um ambiente que abriga exclusivamente 

histórias escritas em língua portuguesa, e que permite penetrar e interferir no espaço pelas 

habilidades que lhes conferem no uso da língua. 

Nesse espaço ainda aparece uma informação que garante certa autonomia na produção 

de fanfictions: ―Todas as histórias são de responsabilidade de seus respectivos autores. Não 

nos responsabilizamos pelo material aqui contido.‖ Com o intuito de que os escritores ainda 

adolescentes, se tornam responsáveis e conscientes de sua própria produção que, apesar da 

liberdade aparente da Internet, há de considerar que os danos poderão ser maiores na vida 

real. 

São muitas as opções de leitura no Nyah! Fanfiction, pois a partir dos personagens, 

cenários presentes na história original (cânone) publicada, os fãs exploram a sua criatividade 

dando mais dinamicidade a personagens sem projeção ou até mesmo juntando elementos de 

várias outras histórias. Evidentemente, o escritor de fanfiction precisa ter um conhecimento 

aprofundado das historias originais em que se baseia, e, sobretudo apresentar habilidades e 

fluência na língua na qual se escreve bem como, disposição à criatividade. São aspectos 

valorados pelos leitores e frequentadores da comunidade, observados pelos comentários em 

relação às histórias publicadas. 

São autores/leitores, na grande maioria, adolescentes entre 13-18 anos de idade; são 

estudantes do ensino médio; há um índice significativo da participação de mulheres como 
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escritoras, mas nem por isso os homens deixam de participar, de forma mais tímida como 

escritores, e um pouco mais aberta como leitores.  

O espaço Nyah! Fanfiction se caracteriza, sobretudo por ser uma comunidade 

grafocêntrica, sutilmente hibridizada, pois o uso de fotos, imagens, figuras etc, é bastante 

limitado, dessa forma, não se considera um ambiente multimodal. Mas apesar disso, é um site 

que proporciona um grau de interação inerente ao hipertexto, e corrobora com a ideia de Lévy 

(1999) de que os usuários encontrarão as informações além do limite visual graças aos 

mecanismos do ciberespaço, e é além desse limite visual que o sujeito tem contato com outros 

eventos para as práticas sociais de ler e escrever, habilidades estas que norteiam as teorias de 

letramento e que até então são atribuídas e concebidas somente em um determinado contexto, 

conforme Soares (2010) e Kleiman (1995). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os vários gêneros considerados emergentes na web, e que se destaca não só por 

uma forma textual colaborativa, mas como meio que conduz às interações pela linguagem, é o 

gênero Fanfiction. Os estudos e pesquisas revelam que em muitos aspectos é um instrumento 

que potencializa a formação do indivíduo para os múltiplos contextos com muitas 

possibilidades pedagógicas.  

Os usuários de ambientes virtuais com o caráter de divulgar histórias apropriam-se da 

escrita de suas fics com o intuito de dar sentido e significado às suas produções sem fins 

lucrativos. Eles realmente, nesse contexto, adquirem o status de escritores, e não apenas por 

conta dos momentos esporádicos de escrita, mas se nutrem das experiências e incentivos para 

continuar com a tarefa. Percebe-se que esses adolescentes possuem escolarização real e fazem 

parte de um grupo socialmente diferenciado e que dispõe de material de leitura disponível nos 

mais diferentes suportes, do impresso ao digital o que talvez não aconteça com grande parte 

da população.  

Evidenciada que na web as práticas sociais de leitura e escrita são efetivas e 

heterogêneas e que contribui para o letramento do leitor/escritor por apropriação da tecnologia 

digital é constatado por vários acessos aos links pelo mundo dos hipertextos, contudo, 

entender quais os eventos em que participam os membros do Nyah! Fanfiction é considerar a 

possibilidade de que se constituem sujeitos letrados. 
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RESUMO 

Inicialmente, destaca-se a questão problema: como ocorre a relação entre atletismo vinculado pela 

mídia e as práticas pedagógicas escolares em aulas de Educação Física em Cáceres-MT? Destacando a 

investigação das influências que a mídia exerce no âmbito escolar e desenvolvimento da aprendizagem 

do atletismo em meio às práticas pedagógicas utilizadas pelos docentes na formação de 

conhecimentos. Realizou-se uma apuração qualitativa, cujo objetivo era desenvolver a prática 

pedagógica em uma perspectiva interdisciplinar, de forma a contribuir no ensino-aprendizagem, e para 

que reflitamos sobre os conteúdos trabalhados em aulas de Educação Física nas escolas, além de 

compreender a concepção do atletismo (escolar e esporte institucionalizado) para professores/alunos. 

A análise deste trabalho é dedicada às preponderâncias recebidas pela mídia, a qual reflete em forma 

de hipóteses, as diversas dificuldades encontradas pelo docente no ensino de certos conteúdos 

pedagógicos em  ambientes escolares. Dentre os métodos escolhidos, destacam os instrumentos 

observacionais e de intervenções com algumas atividades, no propósito de que os alunos vivenciem o 

atletismo – esporte educacional. No decorrer da pesquisa, foi aplicado dois distintos questionários, um 

para o professor das turmas, e o outro aos alunos, ambos contendo dez questões. Constatou ao final, a 

influência da mídia nas atividades escolares, trazendo informações através de vídeos, da internet, do 

rádio, da televisão e de revistas; tudo isso quando bem estimulado pode aguçar e, ou, desestimular o 

interesse dos estudantes para esta e diversas outras modalidades. Apesar do grau de dificuldade na 

aceitação do atletismo, frisa-se a elaboração de novas metodologias para abordar os conteúdos 

dedicados a esta modalidade, além de inovar sobre espaços e meios materiais para a prática de diversas 

atividades no tocante a Educação Física escolar.  

 

Palavras-Chave: Mídia. Educação Física. Prática pedagógica. Atletismo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A mídia e a prática pedagógica escolar são pontos chaves que desencadeia esta 

pesquisa: como ocorre a relação entre o atletismo veiculado pela mídia e a prática pedagógica 

escolar? Direcionamos esta proposta às influências que a mídia exerce no âmbito escolar e no 

desenvolvimento da aprendizagem do conteúdo atletismo nas práticas pedagógicas dos 

docentes e na formação do conhecimento. 

 Qual a nossa compreensão sobre o quanto, e como a influência da mídia tem 

provocado modificações nas práticas esportivas de maneira bastante frequente na vida dos 

alunos de escolas públicas, principalmente, e para isso os estudos se voltam para os 

indivíduos em formação. E para que estes questionamentos se sustentem, fomos a campo 

comparar nossos argumentos e abordagens teóricas com outros estudos desta mesma temática.  

 Dessa forma, este trabalho está organizado em seções de formulações teóricas que 

problematizam o sentido do esporte na escola, logo insere o atletismo nestas condições de 

pesquisa, tendo como objetivos desenvolver uma prática pedagógica numa perspectiva 

interdisciplinar, de forma que contribua para o ensino-aprendizagem, e para que reflitamos 

sobre os conteúdos trabalhados em aulas de Educação Física nas escolas, além de 

compreender a concepção do atletismo (escolar e esporte institucionalizado) para 

professores/alunos. 

 Dadas estas condições, o espaço de averiguação de tais indagações foi uma escola 

pública de Cáceres-MT chamada Esperidião Marques e lá, atendemos aos alunos e o professor 

de Educação Física do Ensino Fundamental II que foram os sujeitos deste estudo de caráter 

experimental. Após o primeiro contato e feitas as primeiras observações, nos preocupamos em 

descrever os principais dados da pesquisa, como as observações realizadas, análise dos 

questionários e descrição do processo de evolução antes e depois da intervenção com 

atividades pedagógicas a cerca do conteúdo atletismo. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Antes de partir para nossa conceituação dirigida ao atletismo como ferramenta 

pedagógica escolar, é fundamental discutir a definição de esporte que apesar de englobar 

diversas significações, uma mais ideal para o tema, entende-o como uma prática motora ou 
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corporal utilizando na comparação de desempenho de um determinado grupo. Segundo os 

autores o esporte ainda é 

Regido por um conjunto de regras que procuram dar aos adversários iguais 

condições de oportunidade para vencer [...] Com estas regras organizadas 

por instituições que assumem (exigem) a responsabilidade de definir e 

homogeneizar as normas de disputa e promover o desenvolvimento da 

modalidade... (FENSTERSEIFER; GONZÁLEZ, 2005. p. 170). 

 

 Nesta perspectiva, o atletismo está intrínseco a este conceito mediante a grande 

quantidade de regras que o cerca, além de fundar-se nos processos de medir, comparar e 

classificar; fundamentos presentes quando problematizamos a prática no conteúdo Atletismo. 

Este modelo por vezes se torna soberbo das condições competitivas, e quando notamos isto, 

expomos algumas problemáticas enquanto profissionais de Educação Física, portanto, 

devemos pensar nos métodos a serem empregados com finalidades de alcançarmos os 

objetivos do ensino desta prática. Diante desses fatos, vimos à preponderância dos esportes 

como meio transformador reforçando seu caráter como mediador do processo educativo, e é 

afirmado que 

O esporte, como prática social que institucionaliza temas lúdicos da cultura 

corporal, se projeta numa dimensão complexas de fenômenos que envolvem 

códigos sentidos e significados da sociedade que o cria e o pratica. Por isso, 

deve ser analisado nos seus variados aspectos, para determinar a forma em 

que deve ser abordado pedagogicamente no sentido de esporte ―da‖ escola e 

não como o esporte ―na‖ escola. (COLETIVOS DE AUTORES, 2012, p. 

70). 

  

 Ora, compreendemos a necessidade da contextualização esportiva em meio educativo 

quando condizentes, especialmente, aos objetivos históricos e culturais a que se espera 

chegar, estes foram instigados nas pessoas frente ao pensamento pedagógico, sendo às vezes 

até controverso, a exemplo disso, alguns esportes tendem a serem instrumentos de pura 

conquista reduzido a poucos aos quais se sobressaem em uma massa social, entretanto, 

devemo-nos atentar para as distinções entre os objetivos voltados à educação, opostos ao de 

entretenimento social. 

 Neste entendimento, o homem ―[...] apropria da cultura corporal dispondo sua 

intencionalidade para o lúdico, o artístico, o agonístico, o estético que são representações [...] 

produzidos pela consciência social e que chamaremos de 'significações objetivas'‖ 

(COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 62), e é por meio desta apropriação que somos levados 

aos diversos caminhos tomados pela Educação Física, destacando o modo que melhor se 
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consolida na busca de formulações e significações que venham pairar a proposta que 

incorpora suas práticas eficazmente. 

 Por este pensamento, sobre significações do esporte e os objetivos que identificamos 

distintamente quando tomamos uma posição (esporte entretenimento, esporte Educacional, 

esporte lazer etc.), sobre a metodologia, conscientiza-se que 

 

Para garantir uma concepção pedagógica no ensino dos esportes, necessário 

se faz: 1) que esse esporte passe por uma transformação didática-pedagógica 

e 2) que o ―campo de diferentes e significativas possibilidades de um se 

movimentar‖ ou seja, correr, saltar, arremessar e lançar, deve ser ―encenado‖ 

de forma a atender as múltiplas possibilidades. (KUNZ, 2003, p. 20) 

  

 Com isso, se notam as adaptações que o profissional utiliza a fim de realmente induzir 

o aluno à consolidação do conhecimento, permitindo que ele perceba criticamente uma 

realidade através da aprendizagem dos movimentos, que em nosso entendimento não deve 

remeter-se somente ao caráter técnico, mas projetar-se na aprendizagem por vivências e à 

formação do cidadão. 

 

2.1 Possibilidades de ensino: o atletismo como prática pedagógica 

 

 Quando falamos em Educação Física escolar, por vezes deparamos com pensamentos 

de puro tradicionalismo que ainda são empregados por muitos indivíduos leigos na área, no 

entanto, modificação nos atos de perceberem as práticas como estas tem sido modificada no 

cenário da Educação Física brasileira. E foi assim que surgiram novas formas de tematizar o 

ensino e métodos para chegarmos a este propósito. Não é só na inclusão do atletismo escolar 

que esta inovação deve-se fazer presente, mas sim, em todas as etapas do desenvolvimento 

das modalidades esportivas, gímnicas e expressivas, por que 

No atletismo escolar, não nos interessa somente alunos velozes, ágeis, resistentes e 

fortes, desejamos participar da formação de indivíduos capazes de aprender as 

possibilidades e reconhecer suas limitações que confrontem jogos e temas lúdicos da 

cultura corporal que conhecem com outras culturas, reconheçam o atletismo como 

prática social e deixe de ser um esporte mecânico, desvalorizado e muitas vezes 

esquecidos nos conteúdos da Educação Física Escolar. (OLIVEIRA, 2006, p. 29-30) 
 

 Citações como esta, reforçamos o que Kunz (2003) quis-nos dizer sobre a 

transformação didático-pedagógica para suprir uma necessidade escolar, aqui não cabe julgar 

atletismo como puramente matéria esportiva, mas sim, agente transformador e proporcionador 
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de conhecimento através de atividades exercidas sobre ele. No entanto, não devemos 

confundir transformação com alternância de significado, nesse sentido, Kunz (2003) 

esclarece, por exemplo: em uma corrida de velocidade, o objetivo é correr com toda 

velocidade, esse significado no conteúdo a ser estudado continua inalterado. Isso evidencia 

que as transformações ocorrem conforme as limitações técnicas e físicas aparecerem, contudo, 

o que sempre é levado em consideração são prazer e satisfação do indivíduo em relação à 

atividade. 

 Conforme a abordagem acima se salienta que ―[...] a tarefa da escola não é treinar o 

aluno, mas estudar o esporte de forma atrativa e compreensiva, incluindo a efetiva 

participação de todos‖. (OLIVEIRA, 2006, p. 31). Portanto, a escola tem um papel 

fundamental no tocante às práticas motoras, mas este não inclui formar atletas e muito menos 

usar as aulas de Educação Física como meio de preparo físico, pois 

A competência objetiva ou prática instrumental é desenvolvida, basicamente, 

por intermédio da categoria de trabalho. Assim é possibilitado ao aluno, a 

partir de seus conhecimentos suas habilidades, desenvolvida em contato 

direto com o mundo, uma ―transcendência de limites‖ pela via do controle 

racional e do planejamento operativo de suas ações. (KUNZ, 2006, p. 139) 

 

 Os alunos trazem conhecimentos gerado de suas vivências e influências do mundo se 

infiltrando no espaço escolar, com isso, as atividades que o professor proporciona são 

comparadas com este conhecimento já produzido pela mídia, contato com pessoas, com o 

meio de um modo geral, podendo resultar em uma reação positiva ou negativa; ora, se temos 

uma série de fatores que fazem alunos pensarem, construírem, raciocinarem, podemos 

encontrar certas dificuldades no emprego de um novo método ou até mesmo de uma nova 

aprendizagem, ou ao contrário, pode haver grande facilidade de aceitação por todos 

dependendo dos métodos que serão utilizados. 

 Em muitas escolas a ausência de instalações e equipamentos apropriados ao atletismo 

também é uma das razões encontradas pela dificuldade ao se trabalhar esta modalidade, sendo 

assim, é de extrema importância a participação ativa dos alunos que praticamente devem 

ocupar uma postura crítica, formulando e elaborando o próprio conhecimento, especialmente 

quando se tratam das regras, construção de materiais, descobertas das modalidades existentes 

dentro do atletismo e tendo oportunidade de trocar experiências, assim como diz Oliveira 

(2006, p. 48) que ―O papel do professor será mediar esses conhecimentos, propondo desafios 
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e estimulando-os a buscarem diferentes respostas, fazendo com que interajam nas descobertas 

de estratégias e soluções para os objetivos propostos‖. 

 Neste ponto, nosso pensamento é concomitante ao de Oliveira (2006), e asseveramos 

que o profissional colocar-se-á como ponto de partida para as experiências dos alunos e, 

destas, avaliar através de estímulos as respostas que repercutiram como modo de 

aprendizagem. Cabe aqui lembrar que o professor colocará problemas a serem superados 

induzindo ao aluno a solucionarem estes conforme o objetivo traçado no plano inicial. 

 

2.2 Atletismo escolar 

 

 Para iniciarmos as atividades com o atletismo escolar, temos que considerar os dois 

campos (prático e teórico) e as devidas características que cerca cada um, neste contexto, 

Ainda que restrito, não há como negar o conhecimento que as crianças de 

alguma forma possuem sobre o atletismo. Assim para o início de um bom 

trabalho, sugere-se que o professor faça um levantamento daquilo que já é 

conhecido pelas crianças. A sugestão é que se trabalhe em equipes, pois 

embora o atletismo seja um esporte individual, nem por isso não deve ser 

trabalhado em grupo. Muito pelo contrário! A integração, sobretudo quando 

grupo for formado por crianças deverá predominar na realização das 

atividades. (MATTHIESEN, 2009, p. 21) 

 

 Sobre este assunto, notamos a adaptação que o atletismo sofre nas escolas para ser 

contextualizado, por mais que seja um esporte individual (com exceção aos revezamentos), 

nas escolas voltar-se ao coletivo nas atividades aplicadas. Por conseguinte, reforçamos a ideia 

de que os indivíduos vão à escola com conhecimentos prévios do meio, cabendo ao professor 

instigar a aprendizagem, assim 

Feito um primeiro levantamento acerca do que as crianças, conhecem sobre 

o atletismo, o próximo passo será leva-las até a pista. Lá, o professor, além 

de procurar observar o que elas já conhecem, poderá num primeiro momento 

organizar uma atividade que as familiarize com o espaço que irão trabalhar. 

(MATTHIESEN, 2009, p. 22) 

 

 A partir de conceitos básicos, as atividades propostas se pautam no atletismo como 

brincadeira, o estudante passa a conhecer o espaço, as provas, as regras de maneira divertida, 

ao mesmo tempo em que se propõem certas tarefas com aproveitamento, tanto das crianças, 

quanto do professor na organização do espaço e execução das atividades de modo a ficar 

aparente o prestígio das técnicas, movimentos, regras, noções de competições, contribuindo 

para a familiarização dos conhecimentos básicos (teóricos) com as práticas pedagógicas. 
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 A modalidade atletismo fundamenta-se em diversas provas, cada uma com 

característica bem distante uma da outra, nele pode se incluir atividades com objetos (dardo, 

peso, disco dentre outros), ou sem nenhum tipo. A essência principal das competições de 

atletismo é medir a capacidade das pessoas, seja através da força, distância, velocidade dentre 

outros, segundo o autor, ―O atletismo inclui as práticas do correr, saltar e arremessar/lançar. 

Essas práticas foram criadas pelo homem. O seu desenvolvimento e evolução são 

consequências da elaboração cultural‖ (CASTELLANI et al., 2009, p. 72).  

 Conforme o autor, notamos que atletismo foi criado a partir de uma perceptiva 

cultural, portanto, não é de hoje que este esporte está presente em nossas atividades, o ―correr 

vai muito além da pista‖, ou seja, historicamente ser forte, correr, lançar, arremessar fazia 

parte da sobrevivência, agora é palco de atração nos diversos estádios de atletismo. Nesse 

sentido, afirma-se que, 

 

O significado dos seus fundamentos encontra-se na solução que deve ser 

dada ao problema de maximizar a velocidade (correr), desprender-se da ação 

da gravidade (saltar) e jogar distante (arremessar/lançar). Cada fundamento 

se materializa em ―provas‖ especìficas que exprimem o proposito que lhe é 

atribuído. Corridas: *de resistência *de velocidade com ou sem obstáculos 

*de campo-Cross-country * de aclives-declives (de rua ou pedestrianismo de 

revezamento) Saltos: extensão e triplo *No sentido *No sentido horizontal: 

vertical: altura e com vara Arremessos: *Implemento: Peso Lançamentos 

Implemento: dardo, disco, martelo. (CASTELLANI, 2009, p. 72) 

 

 Nesta perspectiva, notamos as ramificações que se fará dentro dos quatro fundamentos 

centrais: corrida, saltos, lançamentos e arremesso. Dentre estas, o arremesso encontra-se 

particularizado, diferentemente do que ocorre com os lançamentos tendo presente o dardo, 

disco e martelo. Os saltos procuram avaliar através de medidas as distâncias ou altura que 

cada participante consegue chegar. Já as corridas vão desde os mais curtas (velocidade), até as 

extremas (Maratonas). 

 

3 METODOLOGIA  

 

 Em relação aos métodos, utilizamos o modelo de pesquisa exploratória, sabido que tal 

metodologia busca fazer o estudo submetido a objetivos que serão realizados no decorrer do 

trabalho. Portanto, ―a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer 

descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes‖. (CERVO, BERVIAN;   
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SILVA, 2007, p. 63). A luz deste modelo, objetivamos desenvolver a prática pedagógica em 

uma perspectiva interdisciplinar de forma a contribuir para que os 

acadêmicos/professores/alunos percebam e reflitam sobre os conteúdos ensinados nas aulas de 

Educação Física das escolas de Cáceres-MT. Optamos pelas etapas de observações das aulas, 

em um primeiro momento, e intervimos com algumas atividades posteriormente, a fim de 

apresentar o atletismo e suas respectivas provas e regras. 

 No decorrer desta investigatigação trabalhamos com os alunos de sexta e sétima série 

do ensino fundamental II, sendo aplicados dois distintos questionários, um para o professor 

das turmas, e o outro aos alunos, ambos contendo 10 questões.  Sobre o método de 

questionários, o primeiro – alunos, objetivamos conhecer as percepções dos estudantes acerca 

desta prática, já o questionário aplicado ao docente teve como intuito entendermos seu 

método de trabalho e possíveis problematizações sobre o ingresso do atletismo nas escolas, 

além de frisar as temáticas que cercam a disciplina de Educação física, e as transformações 

didáticas do esporte para seu emprego no ensino-aprendizagem. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Após realizamos uma análise da revisão bibliográfica, atentamos para o atletismo 

como componente pedagógico do profissional de Educação Física e fizemos uma associação 

com o pensamento sobre certas influências dadas pelas mídias para os estudantes em processo 

de formação. Após esta estruturação teórica, fomos a campo averiguar tal hipótese através de 

algumas etapas já indicadas na metodologia.  

 Na primeira etapa do estudo, identificamos mediante as falas dos estudantes a forte 

concepção de atletismo de alto rendimento, evidenciado no seguinte dito do indivíduo 

(Questionário 3):  ―Sim eu gostaria que tivesse mais competições porque eu acho muito 

interessante". Notamos também, a ausência desta prática nas próprias aulas da Educação 

Física e muitos relataram nunca ter vivenciado esta atividade esportiva, no entanto, 

lembravam sempre de corridas e saltos.  

 Mediante a alternativa de levarmos algumas atividades de interferências nas práticas 

utilizando do atletismo (isso com o propósito das crianças conhecerem e vivenciar esta 

modalidade), apresentamos por meio de vídeos, o qual permitiu que os alunos pudessem 

assimilar a evolução histórica e algumas provas do atletismo. Após esta primeira etapas nos 
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direcionamos para o ambiente em que eles realizam as atividades corporais com propósito de 

uma vivencia mais dinâmica. Sendo assim, aplicamos um circuito envolvendo vários 

fundamentos característicos do Atletismo. Esta prática foi desenvolvida em dois momentos, 

pois, as atividades são realizadas separadamente – coeducação – sendo masculino em um dia 

e feminino no outro, aplicando as mesmas atividades para os dois grupos. 

 Após a realização das atividades constatamos que as meninas apresentaram um índice 

de participação maior que os meninos, justificamos este fato diante das análises considerando  

o fator cultural como determinante desta postura (meninos tem preferência pelo futebol, 

enquanto meninas preferem atividades recreativas), fato este que elucidado no que ouvimos 

dos meninos, a exemplo disso:  ―vai ter futebol hoje‖ ou ainda, ― depois que acabar nos vamos 

jogar bola né?‖. 

 São falas que nos remete à ideia do pouco interesse dos alunos por falta de 

conhecimento ou deficiências nas associações feitas por eles, uma vez que expomos a 

presença do atletismo nas práticas diárias como corridas, saltos, arremessos e lançamentos. 

Estes dados indicam que, mesmo após intervenções com propósito de apresentar esta 

modalidade, ainda há certa resistência dos alunos, o que faz salientarmos sobre um trabalho 

pedagógico diversificado com propósito de que os alunos ressignifiquem as diversas práticas 

corporais presentes na sociedade, fatos estes comprovados também pela aplicação do 

questionário. 

 No tocante às percepções do docente responsável pela aplicabilidade das aulas de 

Educação Física nas turmas investigadas, obtivemos por meio do questionário destinado a ele, 

alguns fatores que interferem no desenvolvimento desta prática como alertado pelo 

responsável docente, sendo eles quanto à infraestrutura, aceitação dos alunos e a realidade da 

escola em geral, notamos que, tanto o professor quanto os métodos, dispõe da prática desta 

modalidade, não somente do atletismo, mas a todos os esportes.  

 Averiguamos também que a mídia influencia de alguma forma nas práticas e produção 

do conhecimento ao que se refere ao atletismo, sendo em épocas de megaeventos o auge desta 

interferência no pensamento acerca dos esportes como relatado pelo professor (olimpíadas, 

pan-americano, copa do mundo, sul-americano), sendo que vários atletas se destacam 

colaborando para a pesquisa de tal modalidade esportiva e a expansão das regras e história das 

diversas modalidades realizadas.  
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 Vale destacar uma posição do professor, uma vez que a mídia pode ser considerada um 

agente informativo, utilizando-se deste instrumento para que conheçamos as diversas 

modalidades esportivas, no entanto, nem sempre suas abordagens, e o modo como são 

realizadas podem ser levadas em consideração na construção da prática pedagógica, uma vez 

que frisa o método de auto rendimento, resultando na exclusão de certos alunos normalmente 

vistos de modo competitivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nessa perspectiva, podemos constatar que a mídia pode influenciar nas atividades 

escolares trazendo informações através de vídeos, internet, rádio, televisão e revistas, e tudo 

isso quando bem estimulado pode aguçar o interesse dos estudantes para a prática do 

atletismo e para outras modalidades esportivas. Com todo este contexto científico-prático, 

percebemos que apesar do grau de dificuldade na aceitação do atletismo, precisamos frisar a 

elaboração de novas metodologias para se abordar o conteúdo aplicado a esta modalidade, 

além de transformar o espaço, meios e materiais para a prática de diversas atividades para 

melhor desenvolver a Educação Física escolar.  

 Enfim, o atletismo é uma dos conteúdos a serem perpassados durante a formação 

especialmente a escolar. Utilizamos tal modalidade pelo confronto que esta nos proporciona 

frente às atividades dos estudantes, uma vez que fica ausente em meio ao quarteto fantástico – 

futebol, voleibol, basquete e handebol –, além da não aceitação dos alunos declarada pelo 

docente, portanto, mostramos uma possibilidade de ensino, mesmo quando as condições 

estruturais são adversas.   
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RESUMO  

O presente trabalho relata uma experiência de aplicação de uma sequência didática em aulas 

de Língua Portuguesa, com a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs).  A temática da sequência de aulas era a questão dos modos de leitura na sociedade 

contemporânea, em particular, aqueles praticados pela escola. Dessa forma, o trabalho final, 

após a realização das aulas era a produção de documentários cujo tema fosse ―Leitura‖. Além 

disso, no texto, problematiza-se a questão da formação de professores no que se refere ao uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação. Para isso, faz-se referência aos cursos de 

formação de professores oferecidos pelo Ministério da Educação, por meio do programa 

Proinfo. Assim, descreve-se minuciosamente o percurso realizado no decorrer das aulas até 

chegar ao produto final, que foi a produção dos documentários. Da mesma forma, 

mostraremos a forma como as TICs foram mobilizadas com a finalidade pedagógica e como 

esse trabalho foi significativo no que se refere à reflexão sobre a língua, objetivos principais 

deste trabalho. A fim de fundamentar teoricamente o trabalho, recorreremos tanto a teóricos 

que tratam da questão da formação de professores como a outros que tratam do uso das 

tecnologias na educação. Por abre-se uma discussão sobre a necessidade que a escola repense 

suas práticas no sentido de proporcionar formas de aprendizado que atendam às expectativas  

dos principais sujeitos envolvidos dentro do processo de ensino aprendizagem: os alunos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tem-se percebido que é cada vez mais rápido o processo de inovação tecnológica pelo 

qual passa a sociedade atual. Isso tem provocado profundas mudanças no modo como as 

pessoas se comunicam e estabelecem as relações sociais dentro desse contexto. Há, além 

disso, o que Tono (2011, p. 03) tem chamado de ―produção exacerbada de informação‖. 

Portanto, a posição social exercida pelo indivíduo tem sido influenciada em grande parte pelo 

nível de acesso à produção tecnológica, uma vez que , as pessoas que não têm contato direto 

com esse processo acabam ficando, de certa forma, compondo um grupo pertencente a uma 

nova forma de exclusão social. 

No âmbito escolar, o processo de implementação de novas tecnologias tem sido feito 

de forma lenta e gradual. Apesar de, nos últimos anos, já terem sido introduzidos muitos 

recursos tecnológicos para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, ainda há certa 

resistência por parte dos profissionais, na utilização desses recursos. Isso ocorre talvez devido 

ao fato de que a educação tradicional ainda tem raízes profundas dentro do sistema 

educacional do país, fazendo com que toda forma de inovação seja vista sob uma perspectiva 

negativa. Além disso, há certa insegurança com relação ao domínio dos conhecimentos 

necessários para a utilização das tecnologias por parte dos agentes envolvidos dentro de sse 

processo. Essa questão da construção de habilidades necessárias para o trabalho com a 

tecnologia perpassa por diversos elementos que estão envolvidos dentro do processo de 

incorporação de novas práticas pedagógicas, dentre elas a formação continuada dos 

professores. 

No segundo semestre de 2009, o estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de 

Estado de Educação (SEDUC) implantou um sistema de diários de classe on-line, para que o 

próprio professor pudesse inserir dados referentes às aulas e aos alunos no site da secretaria. 

O sistema não funcionou da forma como estava previsto. Em parte, isso ocorreu porque houve 

uma sobrecarga de acesso aos diários, o que deixou o sistema lento e impossibilitou a inserção 

dos dados. Porém, o maior problema enfrentado na implantação do diário on-line foi com 

relação à necessidade de preparação dos profissionais para que fossem construídas habilidades 

para o trabalho com essa nova tecnologia, ocasionando, em situações mais extremas, o atraso 

no fechamento do ano letivo. Além disso, foram criados vários argumentos por parte dos 

profissionais contra a implantação do sistema, tais como o fato de ter sido implantado no meio 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1532 

do ano letivo, a morosidade dos acessos, a burocratização do processo, etc., porém, esses são 

apenas alguns dos fatores referentes ao uso das tecnologias no âmbito escolar. 

Fato semelhante ocorre quando se trata da implantação das tecnologias na escola. 

Dessa forma, é necessário que sejam repensadas algumas práticas pedagógicas, tendo em vista 

as configuração da sociedade contemporânea. Por isso, é imprescindível que as TICs sirvam 

como ferramentas de auxílio ao trabalho do professor, proporcionando ao aluno refletir sobre 

todo o processo de inovação tecnológica de modo a fazer com que ele não seja excluído do 

contexto das práticas sociais vigentes e possa interagir de forma igualitária no meio em que 

está inserido. Nessa perspectiva, o professor desempenha um papel fundamental, que é o de 

mediar o contato dos alunos com as TICs e fazer com que isso se consolide de forma efetiva. 

É importante dizer também que grande parte dos alunos já possui habilidade na utilização das 

tecnologias em outros contextos fora do âmbito escolar. O que falta, então, é a sistematização 

desses conhecimentos e seu direcionamento para a construção de saberes. 

 

2 O USO DA TECNOLOGIA NAS ESCOLAS E FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES: TEORIA E PRÁTICA 

Pode-se dizer que quando se fala em uso de tecnologias na educação, há inúmeros fatores 

que podem determinar o êxito ou não dessa prática. Portanto, a simples inserção das 

tecnologias no contexto escolar não garante que a qualidade do ensino será melhorada. As 

questões envolvidas nesse processo vão desde os tipos de tecnologias disponibilizadas na 

escola, o modo como a escola vê o uso da tecnologia. Além disso, outra questão que pode ser 

observada com relação ao uso da tecnologia na escola é que, às vezes, prioriza-se o uso das 

tecnologias nas escolas nos trabalhos administrativos em detrimento do trabalho pedagógico. 

Com isso, usa-se os computadores e a internet, por exemplo, na maior parte do tempo para o 

preenchimento de documentos do professor a respeito da vida acadêmica dos alunos. Assim, 

quando se usa a informática nas aulas, as possibilidades de trabalho são restringidas devido ao 

bloqueio de sites para os alunos tenham um acesso controlado à internet (Sancho, 2006, p. 

121). 

Conforme foi colocado anteriormente, para entendermos o modo como a tecnologia é 

usada e vista no contexto escolar e como se dá o processo de aquisição de novas habilidades e 

novos saberes pelos professores, é preciso que façamos algumas considerações a partir de 
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reflexões sobre teorias que trazem tanto a questão da formação continuada do professor 

quanto ao uso da tecnologia na educação. Segundo Sancho ( 2006, p. 36),  quando se refere à 

questão do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação na escola, pode-se dizer que, 

dentre outras coisas, os professores consigam redesenhar seu papel e sua responsabilidade na 

escola atual. 

Nesse contexto, a formação de professores, em diversas situações tem ganhado 

atenção dos órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino e também dos estudiosos do 

assunto, visto que há uma vasta literatura abordando o tema. Nesse sentido, a formação 

continuada visa provocar uma mudança na prática pedagógica dos professores. Segundo 

Falsarella (2004, p. 50), a formação continuada deve ―motivar o professor a ser ativo agente 

na pesquisa de sua própria prática pedagógica, produzindo conhecimento e intervindo na 

realidade‖. A partir dessa concepção, o novo paradigma da profissão docente, que é o do 

professor não como mero transmissor de conhecimentos, mas sim como mediador dos 

mesmos. 

Nóvoa (2007) diz que a questão referente à formação do professor voltou ao centro das 

discussões e, neste início do século XXI, são exigidas novas habilidades desse profissional, 

principalmente devido à questão do uso das novas tecnologias tanto na sociedade quanto no 

contexto escolar. Outro ponto colocado pelo autor é o pressuposto do professor reflexivo e 

pesquisador, característica fundamental neste início de século. 

No que se refere à formação de professores voltados para o uso das TICs, Tornaghi et. 

al. (2010, p. 16) diz que os conhecimentos dos participantes nos cursos de formação devem 

ser considerados e valorizados, pois é a partir deles que ocorrerão as novas construções do 

conhecimento. Por isso, segundo ele ―as novas aprendizagens devem ser objeto de integração 

contínua, construindo-se o conhecimento como uma espiral aberta que, em cada etapa do 

curso, retoma e ressignifica o conjunto das experiências do sujeito a respeito da temática 

desenvolvida‖. 

Em 2007, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação à Distância 

elaborou uma revisão do Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo). Essa 

reformulação passou a propor a articulação de três elementos:a instalação de ambientes 

tecnológicos nas escolas, a disponibilização de conteúdos pedagógicos por de tais ambientes e 

a formação continuada de profissionais da educação para o uso das TICs. Nesse contexto, o 
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programa passou a disponibilizar três cursos de formação voltados para o uso das tecnologias. 

Pode-se dizer que, no que se refere a Mato Grosso, um grande número de profissionais 

participaram da formação, porém, ainda não há muitas pesquisas que analisem seu impacto 

nas práticas pedagógicas das escolas. Por isso, não nos faremos aqui uma análise aprofundada 

dessa questão, visto que não é o foco deste trabalho e demanda um tratamento minucioso. 

De qualquer forma, a análise de práticas docentes e da implementação de mudanças 

dentro dessas práticas é algo que apresenta um grau elevado de complexidade e que só pode 

ser feita dentro de um contexto amplo. Assim, procurar-se-á conciliar as linhas de pensamento 

expostas acima para tentar chegar aos resultados esperados com este trabalho. 

 

3 UMA EXPERIÊNCIA COM O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NAS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Em 2012, foi desenvolvida, em uma escola pública da rede estadual de ensino, no 

município de Várzea Grande, uma sequência didática, com duas turmas de alunos do terceiro 

ano do Ensino Médio, onde os alunos puderam utilizar as tecnologias de modo que eles 

sentiram-se envolvidos no processo das aulas de Língua Portuguesa desde o momento do 

planejamento das ações até a conclusão dos trabalhos, com a exposição do material produzido 

por eles.  

A proposta inicial do trabalho era que os alunos problematizassem a questão da 

―Leitura‖ tanto no âmbito da escola como fora dela, e, então, produzissem documentários 

sobre a temática, que seriam apresentados aos outros alunos da escola em uma data marcada 

previamente. 

Na primeira aula da sequência, foi apresentado aos alunos o plano de trabalho e em 

que consistiriam as atividades que seriam realizadas a partir de então. Nesse momento, eles 

puderam apresentar sugestões a serem implementadas no desenvolvimento das atividades, 

bem como de que forma seriam coletadas as informações para a construção dos 

documentários. Ainda nesse mesmo momento, foi proposto que os alunos refletissem sobre de 

que forma, dentro da sequência de atividades, poderia ser articulado o uso das tecnologias, 

tanto na fase de coleta de dados como na construção dos produtos finais. 
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Dessa forma, ficou acordado que, dentro da temática abordada, seriam trabalhados os 

seguintes aspectos: a leitura do 1º ao 5º ano; a leitura do 6º ao 9º ano; a leitura no ensino 

médio; e o uso as biblioteca da escola. Então, os alunos foram divididos em grupos que 

ficariam responsáveis por cada um desses aspectos da leitura e, com isso, deveriam realizar 

entrevistas com professores e alunos no que se refere a questões pertinentes a leitura, tais 

como a concepção de leitura de cada um, os gostos referentes à leitura e a forma como a 

leitura é trabalhada na escola. Para a coleta de tais informações os alunos utilizaram câmeras 

de vídeo e gravadores de áudio. 

De posse de todo o material coletado pelos alunos, iniciou-se em sala de aula uma 

discussão sobre o modo como organizar aqueles dados para que eles compusessem um todo 

coerente, o documentário. Assim, chegou-se à conclusão de que eles deveriam utilizar a 

escrita para planejar as etapas que ocorreriam dali em diante, bem como as falas dos 

apresentadores dos documentários. Nesse momento, cada grupo se reuniu, planejou as 

atividades, redigiu os textos que seriam falados nos documentários e decidiram qual seria a 

participação de cada um no trabalho, desde a produção à edição dos vídeos. 

Posteriormente, foi realizada com os alunos uma aula que tratou sobre edição de 

vídeos e uso de materiais multimídia. Para isso, foi convidada uma professora da escola que 

trabalha no laboratório de informática e tem experiência com a manipulação e construção de 

filmes. É importante ressaltar que, nesse momento, contou-se também com a colaboração de 

vários alunos apresentavam habilidades com relação ao uso das tecnologias. Essa etapa da 

atividade foi realizada em um período de cerca de quatro horas. Então, passou-se à produção 

dos documentários. O primeiro passo foi a gravação da apresentação do documentário pelos 

alunos e, em seguida, foi feita a edição dos vídeos pelos participantes de cada grupo. Nesse 

momento, foram feitas orientações com cada grupo em particular a fim de que eles refletissem 

acerca do trabalho que estava sendo realizado e para que eles pudessem fazer as 

reorganizações necessárias na elaboração do trabalho. Assim, foi sugerido que eles se 

atentassem para os aspectos formais de um documentário, tais como formato, título, inserção 

dos créditos ao final do vídeo, etc. 

Findadas as etapas de produção e edição dos documentários, foi feita uma 

apresentação preliminar apenas para os alunos da turma para que eles pudessem avaliar os 

resultados do trabalho realizado. Em outra aula, foi feita a apresentação para as demais turmas 
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da escola. A apresentação foi realizada no auditório da escola por meio da projeção dos filmes 

em um telão. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a conclusão do trabalho realizado, pode-se ratificar a questão de que o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação nas aulas pode ser uma ferramenta muito 

produtiva no auxílio ao processo de ensino-aprendizagem. Porém, é preciso levar em 

consideração, conforme foi colocado anteriormente, que o simples uso das tecnologias não 

garante o êxito do aprendizado. É preciso ter claro que se trata de uma questão metodológica, 

pois do contrário, o uso indiscriminado das tecnologias estará apenas legitimando antigas 

práticas arraigadas nos sistemas de ensino do país. Com isso, pode-se também refletir sobre o 

modo como as tecnologias são utilizadas na escola, que na maioria das vezes são utilizadas 

em atividades administrativas, e mesmo quando utilizadas em situações pedagógicas nem 

sempre configuram mudanças positivas no processo de ensino-aprendizagem. 

De um modo geral, pode-se perceber que os resultados obtidos com a aplicação da 

sequência didática foram acima daqueles que haviam sido previstos no momento de seu 

planejamento, pois os alunos desenvolveram um alto grau de autonomia, visto que eles se 

evolveram em todas as atividades que faziam parte do processo e conduziram-nas de forma a 

tentar atingir os resultados planejados. No momento da execução das atividades, os alunos 

puderam também relacionar os conceitos estudados em sala de aulas às situações cotidianas 

de uso da linguagem mediada pelo uso das tecnologias. Além disso, a realização de tais 

atividades foi desvinculada da realização de avaliações apenas para atribuição de notas, e 

mesmo assim houve uma intensa participação dos alunos, o que demonstra que o processo foi 

de fato significativo para sua aprendizagem.  

Outro ponto importante a ser abordado é que, com a utilização das TICs nas aulas de 

língua portuguesa, podemos pensar as práticas sociais de linguagem na sociedade 

contemporânea, mediadas pelas tecnologias. Além disso, pode-se também refletir sobre a 

forma como as tecnologias têm se integrado dentro de situações reais de interação. 

Ao se sentirem responsáveis pelos resultados obtidos no decorrer das atividades, os 

alunos foram impelidos a buscar as tecnologias para a resolução de problemas. Dessa forma, 

eles puderam também vivenciar situações reais recriadas pelo contexto de ensino-

aprendizagem e problematizar as finalidades do ensino de língua materna na escola. Além 
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disso, a produção dos documentários propiciou o fortalecimento de trabalhos em grupo, e isso 

fez com que eles pudessem contribuir mutuamente na construção do aprendizado uns dos 

outros.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base no que foi dito anteriormente, pode-se dizer que o simples uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação não garante o êxito no processo de ensino-

aprendizagem. É necessário que se leve em consideração outros fatores importantes dentro 

desse processo, dentre eles a viabilização dessas tecnologias, a organização e planejamento 

das atividades pedagógicas dentro da escola e a formação de professores. Esses elementos 

devem ser articulados de modo a fazer com que as TICs não sejam usadas apenas como forma 

de buscar legitimação frente às exigências sociais atuais. 

Dessa forma um projeto pedagógico voltado para o uso das tecnologias em situações 

de ensino-aprendizagem deve levar a pensar os recursos tecnológicos disponibilizados pela 

escola como extensões da sala de aula e não como atividades isoladas realizadas em 

momentos pontuais do processo, de modo esporádico. Do mesmo modo, nas aulas de língua 

portuguesa é necessário pensar as novas formas de circulação dos dizeres, uma vez que elas 

estão ligadas aos sentidos que são produzidos e veiculados. 

O uso das tecnologias como ferramentas de ensino pode se constituir em uma forma de 

minimizar os problemas de aprendizagem que frequentemente são apontados no contexto 

educacional do país. Além disso, é preciso levar em consideração que a escola é uma 

instituição social dentre tantas outras, que necessitam utilizar as tecnologias a fim de 

solucionar problemas cotidianos. 
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O PIBID E O USO DA TECNOLOGIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
 

Carmen Cristina Freitas Costa Lima
477

 

Verônica da Silva
478

  

 

RESUMO  

As inovações tecnológicas já estão nas escolas. Os professores devem se preparar para utilizar a 

tecnologia nas aulas e aproveitar os avanços das ciências em função do processo de ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita. Como bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID), atuamos numa escola pública de Ensino Fundamental do município de Porto dos 

Gaúchos/MT, sendo que o foco deste projeto do PIBID é a leitura e a escrita. Como iniciantes nesse 

processo, observamos por um tempo as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. Percebemos que 

vários alunos não prestam atenção às aulas por estarem sempre ―conectados‖ com algum aparelho 

eletrônico e, boa parte dos professores não utiliza esses equipamentos para o desenvolvimento de suas 

aulas. Entretanto, entendemos que os professores podem ou devem incluir essas tecnologias em suas 

aulas, aproveitando o interesse dos seus alunos. Pelas observações que temos feito, o laboratório de 

informática serve, quase que exclusivamente, para o lazer, onde o professor não permanece com os 

seus alunos. O técnico de informática é a pessoa responsável pelo espaço e, nesses momentos, pelos 

alunos. Na maioria das vezes, ele liga os computadores e abre páginas de jogos e as crianças ficam 

durante horas, jogando. Com práticas como esta, a escola deixa de orientar os alunos em atividades 

didático-pedagógicas mais consistentes. Os professores não estão sabendo utilizar a sala de 

computação, de forma a tirar maior proveito para o processo de ensino e aprendizagem, apesar de 

participar de diversos momentos de formação continuada que os preparam para essa nova era, em que 

tudo está ligado à internet. São inúmeros os programas com funções pedagógicas, que podem ser 

utilizados nas aulas, como o Story Jumper, que é um recurso em que podemos criar livros on-line. O 

professor pode propor aulas onde os alunos criem os seus livros. O Paint também é um recurso, muitas 

vezes menosprezado, que pode contribuir muito para as aulas, cabe ao professor buscar formas 

pedagógicas para tal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), temos a 

oportunidade de estar em contato diariamente com a escola, participar e acompanhar alunos e 

professores da Educação Básica. Assim, podemos analisar e constatar que alguns professores 

deste segmento, tratam o uso da tecnologia, especificamente o laboratório de informática, 

como um meio de lazer, onde não acontece um acompanhamento por parte do docente e sim 

por um técnico de laboratório, deixando passar despercebida a importância do uso deste meio 

em sua prática pedagógica, fundamental no ensino e aprendizagem dos mesmos, tendo em 

vista que vivemos em uma era digital com presença constante na vida dos alunos.  

Além de analisar e constatar as dificuldades de alguns professores em usar a informática em 

suas práticas pedagógicas, também podemos perceber que não há aparelhos suficientes para 

os alunos e nem todos possuem acesso à internet, dificultando ainda mais a prática docente. 

De acordo com Almeida (2009), as tecnologias são elementos relevantes do contexto 

que reconfiguram a situação e criam possibilidades diferentes para o ensino e a aprendizagem, 

uma vez que, além da expressão material de instrumentos, englobam as dimensões técnica, 

social e cultural envolvidas em sua produção, expandem o potencial humano e propiciam que, 

através da Internet, alunos, professores e membros da comunidade, situados em diferentes 

territórios, possam compartilhar experiências educativas centradas nas relações que se 

estabelecem em contexto virtual. 

Tendo em vista o apontamento do autor e a realidade existente na escola, nos surgem os 

seguintes questionamentos: a escola dispõe de aparelhos e espaço adequados para atender 

professores e alunos? E como os professores têm introduzido o uso da informática em sua 

prática pedagógica? De que forma? 

Vivemos em uma sociedade tecnológica e que cada vez mais as pessoas têm a 

necessidade de utilizá-las em seu cotidiano, seja como fontes de pesquisas, informações e/ou 

entretenimento. O que dizer então desta nova geração que está cada vez mais inserida e  

conectada num mundo virtual, não é difícil perceber isto, pois os aparelhos de multimídias 

estão por toda parte, nas casas, escolas e ruas.  

Dessa forma, não podemos ignorar o fato de que estamos em constantes mudanças 

tecnológicas, vivemos em um universo onde a ciência se faz cada vez mais presente, 
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professores estão competindo desigualmente à atenção dos alunos com os celulares e tabletes, 

ao invés de estabelecer uma parceria em beneficio à formação do aluno. Sabemos que novas 

tecnologias surgem a todo o momento, indicando que deve também haver uma evolução, 

adaptação continua por parte do professor e aluno, como nos diz Freire (1980) "Educador e 

educando, os dois seres criadores, libertam-se mutuamente para chegarem a ser, ambos, 

criadores de novas realidades".  

Conforme já sabemos, estamos em uma época onde não podemos mais fugir da 

tecnologia, a ciência evolui na intenção de ―suprir‖ as necessidades humanas, oferecer mais 

conforto e comodidade e temos que acompanhar esta evolução, trabalhar em conjunto a ela e 

não como se fosse um inimigo. 

Esta é uma realidade constante na vida dos nossos alunos e, muitas vezes, é vista como 

um problema em sala de aula, por ocasionar a falta de atenção e dispersão causada por 

celulares, tablets e aparelhos tecnológicos diversos que têm sido motivos de desconfortos em 

salas de aulas, professores reclamam a todo o momento que suas aulas não rendem, e que os 

alunos estão desatentos, o que dizer então das aulas de informática, nas quais estes mesmos 

professores as tornam como um momento de lazer, sem fundamento ou objetivo, onde os 

alunos ficam a vontade, para jogar, pesquisar, ao invés de utilizar deste recurso como uma das 

alternativas de prática pedagógica inovadora, capaz de tornar aulas mais interessantes, capaz 

de facilitar o ensino e a aprendizagem, caso seja arquitetada de forma que produza tanto para 

o professor quanto para o aluno.  

O que nos motivou a desenvolver esta pesquisa foi a nossa inserção em sala de aula e 

percebendo as dificuldades encontradas por alguns professores em introduzir a tecnologia 

dentro do planejamento de suas atividades. Assim, a ideia de estudar e desenvolver uma 

pesquisa que auxiliasse e proporcionasse possíveis alternativas de melhorias no trabalho do 

professor com o uso de equipamentos tecnológicos.  

Tendo em vista a disponibilidade de alguns computadores que na maioria das vezes são 

usados como alternativa de lazer, surgiu-nos o interesse em conciliar informática, leitura e 

escrita, possibilitando aos alunos produzirem, criarem seus próprios materiais com o apoio 

que a tecnologia nos proporciona com o intuito de obter resultados mais favoráveis no ensino 

e aprendizagem. Não se trata de uma pesquisa acabada, e sim, de um estudo iniciado com 

ideias a serem aprofundadas e fundamentadas em estudiosos da área de Tecnologia, 

Linguagem e Educação, que nos possibilitem em conformidade com a escola, professores e 
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alunos práticas que facilitem e estimulem o ensino e a aprendizagem em parceria com a 

informatização. 

Os nossos objetivos com este trabalho são o de analisar as práticas pedagógicas 

articuladas pelos professores da Educação Básica da Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke 

dentro dos novos subsídios tecnológicos, especificamente na informática. E ainda, analisar a 

proposta de ensino dentro da informatização; identificar os principais desafios para a 

introdução das tecnologias nas escolas; identificar como a tecnologia é vista pelos professores 

em sala de aula; identificar o interesse dos alunos pelos aparelhos de multimídia (celular, 

tablets e computadores) e enfim, identificar as dificuldades dos professores em intermediar 

conteúdo e informática e incentivar novas práticas pedagógicas em consonância com a 

tecnologia. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Após a obrigatoriedade da criação das salas de informática nas escolas públicas ficou 

mais fácil para os alunos terem acesso à internet. O desafio maior para os profissionais da 

educação é fazer com que esse acesso na escola seja para uso pedagógico, pois segundo Silva 

(2005, p. 63) ―o uso da internet na escola é exigência da cibercultura, isto é do novo ambiente 

comunicacional cultural que surge com a interconexão mundial de computadores em forte 

expansão no início do século XXI. Novo espaço de sociedade, de organização, de 

informatização, de conhecimento e de educação‖. 

A informática na escola não se trata apenas de um momento de lazer aos alunos, e sim, 

de informatização, de aprendizagem, um momento onde professores podem e devem inovar 

suas práticas, tornar suas aulas mais interessantes e facilitar a mediação entre o ensino e a 

aprendizagem, portanto, cabe a este planejar suas aulas e ministrá-las dentro do ambiente 

apropriado, a sala de informática.  

Acontece que muitos professores não estão preparados para esta inovação, muitas 

vezes, por estarem enraizados na ideologia de que o ensino e a aprendizagem acontecem 

somente em salas de aulas, com livros didáticos, ou pela não oferta de capacitações, 

formações devidas, ou até mesmo pela falta de estímulos. São diversas as questões apontadas 

a este respeito, portanto, o estudo não tem como foco apontar erros ou acertos dos 

professores, e sim, criar alternativas que facilitem a prática pedagógica dentro da informática, 
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facilitando a aprendizagem. Como a ciência está em constante mudança, o professor também 

precisa acompanhar esta evolução, aprimorar suas didáticas, tornar suas aulas interessantes, 

embasar suas práticas dentro destas tecnologias. 

Segundo Ayres (2012, p. 42) ―O uso da internet na educação abre um leque de 

possibilidades de comunicação, interação, escrita, construção de intercâmbios culturais, como 

também possibilita a participação e acessos dos cidadãos à rede municipal de computadores‖. 

Sabemos das possibilidades que as multimídias nos oferecem, as diversas opções de ensino 

que facilitam ou facilitariam tais práticas como leitura e escrita que é fundamental na vida dos 

alunos, mas, como diz Almeida (2009) a escola vem avançando a passos lentos, e os avanços 

tecnológicos não chegaram ainda a agregar valores consideráveis à aprendizagem e ao ensino. 

 Gradativamente, as tecnologias são introduzidas nos espaços das escolas, mas, mesmo 

quando há utilização adequada, os equipamentos se encontram confinados em salas isoladas 

ou trancados em laboratórios, em quantidade insuficiente para atender todos os alunos. Em 

muitos casos pode-se observar ainda o desenvolvimento de práticas centradas em determinada 

tecnologia, definida à frente dos objetivos pedagógicos. 

Podemos perceber então, que muitas vezes, não depende tão somente da escola, e sim, 

de outros recursos, de órgãos municipais, estaduais e federais que subsidiem aos alunos 

qualidade de ensino dentro da informática, o que não isenta o professor de usar os recursos 

disponíveis na escola, pois este é o principal intermediário entre o ensino e a aprendizagem, o 

que queremos dizer é que deve haver um trabalho em conjunto, assim teremos uma educação 

facilitadora, integrada na contemporaneidade. 

 A utilização de tecnologias como elementos de mediação entre o conhecimento 

científico e as experiências da vida dos alunos pode representar um impulso intelectual, social 

e político em direção a uma sociedade menos excludente e mais solidária, diz Almeida 

(2009). Esta ideia é reforçada por Moran, que diz que o foco da aprendizagem é a busca da 

informação significativa, da pesquisa, o desenvolvimento de projetos e não 

predominantemente a transmissão de conteúdos específicos, que a Internet está se tornando 

uma mídia fundamental para a pesquisa, o acesso instantâneo a portais de busca, que facilitam 

em muito o acesso às informações necessárias.  

Até hoje professores, alunos e todos os cidadãos não possuíram a riqueza, variedade e 

acessibilidade de milhões de páginas WEB, de qualquer lugar, a qualquer momento e, em 

geral, de forma gratuita. Acrescenta-se ainda, que o professor é fundamental nesta mediação e 
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organização destes processos. O professor é um pesquisador, junto com os alunos e 

articulador de aprendizagens ativas, um avaliador dos resultados.  

 Então, já que a informática é tão constante em nosso dia a dia, porque há tantas 

dificuldades em inseri-las em nossas práticas, facilitar e tornar as aulas mais atraentes aos 

olhares dos alunos, com maior variedade de informações, talvez pelo tradicionalismo ainda 

existente nas escolas, pela falta de informação e do manuseamento deste meio, são diversos os 

apontamentos levantados e para se chegar à conclusão necessária, é preciso um estudo mais 

aprofundado com estes professores e também com os alunos. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento deste estudo, optamos por observar professores e alunos em 

suas respectivas salas de aula, laboratório de informática, através de conversas informais com 

os sujeitos envolvidos, leitura do PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, além de 

levantamentos bibliográficos a respeito do assunto. 

Optamos por uma pesquisa qualitativa que nos permitiu realizar um estudo de caso, 

um tipo de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa profundamente. Visa um 

exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular, como 

afirma Duarte, disponível em www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf. 

Elaboramos também questionários que foram direcionados aos professores (2), alunos 

(2) e ao técnico de informática na intenção de complementar as informações e torná-las 

possíveis de análise. Evidenciamos ainda que, esta pesquisa está em andamento, pois ainda 

não foi possível colher todos os dados necessários para uma demonstração mais efetiva. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desde o início da pesquisa nos permitiu ter uma compreensão maior à cerca da 

realidade da escola, professores e alunos, podendo contribuir com a construção deste estudo. 

Sugestões, ideias foram apontadas para um acompanhamento mais efetivo por parte dos 

professores às aulas de informática. 

Sabemos ainda, que são muitas as questões a serem consideradas, pois a escola 

depende de outros fatores, como materiais de multimídias adequados e suficientes, 

atendimento e manutenção para estes aparelhos e equipamentos, capacitações para os 

professores, o que é fundamental para sua prática docente.  

http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf
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Portanto, consideramos que nada se faz tão necessário quanto ao interesse pela 

inovação, que o estudo constante, a busca pelo conhecimento, pois, tanto a educação, quanto a 

ciência, a tecnologia, não estagnam, estão em constante transformação, pois é fundamental 

adaptar-se, trilhar caminhos semelhantes, repensar novas práticas e desapegar da ideia de que 

informatização é apenas mais um meio tecnológico. A informática se faz indispensável em 

qualquer situação do nosso cotidiano e deve ser considerada como meio didático para o 

ensino/aprendizagem de qualquer área de estudo. 
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O USO DOS SOFTWARES DE APRESENTAÇÃO COMO PROPOSTA DE 

CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE INTERATIVO – RELATOS DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO 

O presente artigo trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho desenvolvido com vinte 

estudantes do ensino fundamental de dez escolas parceiras do projeto Novos Talentos; os municípios 

contemplados no projeto são Barra do Bugres, Nova Olímpia e Nortelândia. Em dias atuais, o uso dos 

computadores vem tornando-se mais frequentes em nossas vidas, fazendo parte de nossas culturas, e 

mostram-se aparente em quase todos os lugares, seja por meio do uso da Internet e/ou pela utilização 

dos softwares. A tecnologia pode proporcionar condições de interatividade que possibilita a 

construção do conhecimento de uma forma mais autônoma. Como a evolução da tecnologia ocorre de 

forma mais rápida que a evolução da educação, entendemos como uma atribuição da escola, no 

processo de formação da cidadania, ações que inibam o distanciamento das evoluções tecnológicas em 

relação as evoluções da educação. As tecnologias vêm consequentemente aprimorar a biografia de 

seus dependentes permitindo aos mesmos ter um crescimento racional por meio da inteligência 

coletiva, e assim expandir seu conhecimento, particularizando o fato de que a sabedoria humana 

dentro da escola tem intuito de expandir a qualidade didática e o processo de ensino e aprendizagem. 

O objetivo do trabalho é relatar a experiência dos autores na condução da oficina na qual objetivou-se 

explorar os recursos tecnológicos dos softwares de apresentação, no processo de  criação de um 

ambiente de descoberta de suas potencialidades. As atividades desenvolvidas foram realizadas em 

quatro módulos, distribuídos no período entre abril e junho de 2014, utilizando o espaço físico da 

UNEMAT, Campus de Barra do Bugres. O conhecimento adquirido nessa experiência possibilita aos 

pesquisadores uma reflexão a respeito de ações que possam contribuir para introdução de tecnologia 

no processo de formação integral dos alunos para o exercício pleno da cidadania.  
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INTRODUÇÃO 

 

O avanço da tecnologia, até certo ponto, vem de forma a suprir nossas necessidades do 

cotidiano como, por exemplo, fazer uma transação bancária sem sair de casa, ou seja, com os 

avanços tecnológicos temos mais velocidade e conforto para diversas tarefas habituais. 

De acordo com Kenski (2007) as tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana. 

Na verdade, foi à engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às mais 

diferenciadas tecnologias.  

No âmbito educacional não poderia ser diferente. Atualmente podemos perceber que o 

computador, por exemplo, é uma ferramenta de grande apoio para o que chamamos de 

―ensino x aprendizagem‖. Nesse sentido, o ensinar e o aprender em sala de aula, através de 

computadores ou qualquer outra tecnologia, requer uma melhor preparação dos professores 

para uso de tais recursos.    

Segundo Mercado (1998, p. 07), 

 As novas tecnologias podem ter um significativo impacto sobre o papel dos 

professores, pela reciclagem constante recebida via rede, em termos de 

conteúdos, métodos e uso da tecnologia, apoiando um modelo geral de 

ensino que encara os estudantes como participantes ativos do processo de 

aprendizagem e não como receptores passivos de informações ou 

conhecimento, incentivando-se os professores a utilizar redes e começarem a 

reformular suas aulas e a encorajar seus alunos a participarem de novas 

experiências. 

 

Isso sugere que o professor esteja receptivo a novas mudanças, promovendo novas 

propostas pedagógicas tendo o computador, por exemplo, como uma ferramenta que vai 

auxiliar do desenvolvimento do conhecimento. 

Com o crescente avanço tecnológico os professores, bem como os alunos, possuem 

mais possibilidades de acesso à informação. Diante desta realidade, Leite et al (2000, p. 40) 

sugere que  

 

[...] torna-se necessário que as escolas passem a trabalhar visando a 

formação de cidadãos capazes de lidar, de modo crítico e criativo, com a 

tecnologia no seu dia-a-dia. Cabendo à escola esta função, ela deve utilizar 

como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem a própria 

tecnologia com base nos princípios da Tecnologia Educacional. 

 

Considerando que a sociedade vem se tornando cada vez mais digital, cabe à escola 

formar cidadãos críticos e criativos capazes de lidar com estes recursos no seu cotidiano, esse 

processo pode ser facilitado implantando a tecnologia como um recurso para o ensino. 
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Portanto, este estudo se justifica pela concepção de que os avanços tecnológicos 

causam grandes impactos na educação, o que nos possibilita criar novas formas de 

aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o objetivo do presente artigo é relatar a experiência dos autores na 

condução de atividades desenvolvidas no laboratório de informática da UNEMAT de Barra 

do Bugres, visando explorar os recursos tecnológicos dos softwares de apresentação no 

processo de criação de um ambiente de descoberta de suas potencialidades. 

 

PROJETO NOVOS TALENTOS 

Novos Talentos é um programa da CAPES (coordenação de aperfeiçoamento de 

pessoal de nível superior), cujo objetivo é apoiar propostas para realização de atividades 

extracurriculares para professores e alunos da educação básica. Nesse sentido, o projeto 

intitulado ―Descobrindo Talentos da Educação Básica de Escolas do Mato Grosso‖, 

coordenado pela professora Dra. Maria Elizabete R. Kochhann, tem por objetivo oportunizar 

aos estudantes de diferenciado desempenho acadêmico e seus professores possibilidades que 

cultivem a inovação, a descoberta, a curiosidade, o fazer ciência em uso avançado das 

tecnologias de informação e comunicação, criando espaços para a chamada geração Y 

desenvolver novas competências básicas para a sua sobrevivência, pensar e construir projetos 

próprios e altamente críticos em relação aos que existem na sociedade atual. 

O projeto atende três municípios do estado de Mato Grosso do quais dez escolas são 

integrantes: E. E. Julio Müller, E. E. Alfredo José da Silva, E. E. 07 de Setembro e E. M. 

Guiomar Campos de Miranda pertencem ao município de Barra do Bugres-MT, as escolas E. 

E. João Monteiro Sobrinho e E. E. Prof.ª Francisca de Souza Alencar de Nova Olímpia-MT e  

o município de Nortelândia-MT, são atendias as escolas E. E. Des. Olegário Moreira de 

Barros, E. E. Dr. Emanuel Pinheiro da Silva Primo, E. E. Prof.ª Idalina de Farias e E. M. Júlio 

Praxedes Duarte.  

O projeto está dividido em quatro subprojetos, e em cada subprojeto há atividades 

destinadas a professores e/ou alunos, distribuídas da seguinte forma: 

  Cidadania e os caminhos para a sustentabilidade. 

 Atividade 1: Cidade limpa; 

 Atividade 2: Oficinas – Quente & Frio – Claro & Escuro: conforto ambiental 

em edificações; 

 Atividade 3: Verificar as influências da população na qualidade da água. 
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 Tic´s: Instrumentos de ensino e aprendizagem. 

 Atividade 1: Tecnologia e uso de recursos em aulas de Matemática; 

 Atividade 2: Pesquisa digital;  

 Atividade 3: Capacitação para o uso das Tic´s no ensino de Matemática; 

 Atividade 4: Manuseio de programas de apresentação como PowerPoint, Prezi 

e Libre Office; 

 Atividade 5: Diferentes usos de celulares e calculadoras.  

 Histórias e memórias: conhecer e comunicar. 

 Atividade 1: Vivenciando a história de Mato Grosso: natureza/sociedade e suas 

diversidades; 

 Atividade 2: Construindo uma história: dos frutos da terra aos desafios da 

industrialização; 

 Atividade 3: A história oral como metodologia de pesquisa em Educação; 

 Atividade 4: O lúdico como estímulo para ler e escrever. 

 Universidade e escolas: parcerias fomentando o crescimento profissional. 

 Atividade 1: Conhecendo as instituições públicas que oferecem cursos de Pós-

graduação em Ciências da Natureza e Matemática; 

 Atividade 2: Interação entre os alunos da educação básica e os meios 

acadêmicos de sua região; 

 Atividade 3: Matemática em ação; 

 Atividade 4: Políticas públicas: avaliações em larga escala e competições 

acadêmicas. 

No presente artigo relataremos nossas experiências enquanto coordenadores do 

subprojeto Tic´s: Instrumentos de ensino e aprendizagem, com referência a atividade 4:  

Manuseio de programas de apresentação como PowerPoint, Prezi e Libre Office, cuja 

proposta é potencializar o uso das Tic´s para os alunos, propondo um ambiente interativo, 

possibilitando que os mesmos sejam multiplicadores junto aos colegas dos conhecimento 

adquiridos. 

 

AS TIC‘s  NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA 

É fácil perceber às contínuas transformações, na concepção de ciência, que vem 

sofrendo a sociedade, a utilização das tecnologias trazem novos desafios à mesma, no âmbito 

pessoal e profissional. Na década de 1990, segundo Moraes (2007), a evolução tecnológica, 
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passou a exigir mão-de-obra qualificada para a execução das tarefas nas indústrias. Nesse 

momento histórico, o analfabetismo era muito grande e o mercado de trabalho exigia agora, 

pessoas capacitadas para operar equipamentos como, calculadoras, vídeos-cassete, 

computadores.  

A evolução tecnológica que resultou no surgimento dos computadores e da Internet, 

que compõe a rede mundial de computadores. Dessa maneira, toda a tecnologia da 

informação, trouxe uma aceleração muito rápida no processo de globalização. Essa 

valorização da tecnologia da informação teve um novo impulso e impactou na educação 

Para Borba (2001) a informática deve ser um direito e a educação deve compreender 

uma ―alfabetização tecnológica‖. 

Por mais que discussões relacionadas a alfabetização tecnológica e inclusão digital não 

estão nem perto de encerrarem-se,  já podemos ver ações que sinalizam uma mudança nas 

concepções de políticas públicas que vão ao encontro com os pressupostos da educação 

tecnológica. Alguns dos resultados dessas mudanças podem ser observados através das 

implantações de laboratórios de informática em grande parte das escolas públicas no Brasil, 

acesso a rede mundial de computadores – Internet, e isso mesmo nas escolas que ficam em 

zonas de acesso precário, como em escolas do campo, escolas indígenas, entre outras. 

Outra nuance, são as práticas que constituem o processo educacional, estar diante das 

tecnologias de informação e comunicação que possibilitam o novo, o intercâmbio, a permuta e 

a investigação, em inúmeros segmentos da sociedade e do conhecimento, exigem do educador 

novas habilidades, em face desse novo modelo educacional, impondo-o diferentes adaptações 

a serem alcançadas, na sua formação, informal, acadêmica ou continuada, pois de nada 

adiantaria tais políticas promoverem as condições estruturais sem uma utilização consciente e 

eficiente pelos educadores.   

Pais (2005, p. 104) sugere que: 

[...] O próprio computador, mesmo conectado a uma rede de informações, 

por si só, não oferece nenhuma garantia de ampliação do conhecimento. 

Assim, a inserção dos novos recursos da informática na educação pressupõe 

uma competência pedagógica para a estruturação de objetos, metodologias e 

conteúdos apropriados a esse novo instrumento, dando origem a uma vasta 

área de pesquisa educacional. 

Com todo esse processo acontecendo, fez-se necessário a aproximação da sociedade 

com as diversas tecnologias presentes na mesma, seja no mercado de trabalho, na escola, no 
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dia-a-dia, de uma forma mais generalizada. O fato é que o segmento social que hoje possui 

atribuição dessa aproximação e a escola, até pela premissa de que é na escola que se busca 

preparação para a vida. 

Podemos ver tais atribuições nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘s), 

implicitamente, trata da tecnologia como facilitadora de uma interação com a sociedade: ―o 

ensino médio deve estimular o aluno à curiosidade, o raciocínio e a capacidade de interpretar 

e intervir no mundo que o cerca‖. (BRASIL, 2002, p.. 122). 

Ainda em relação a utilização dos computadores, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais dizem explicitamente:  

O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino (banco 

de dados, elementos visuais), mas também como fonte de aprendizagem e 

como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. O trabalho com o 

computador pode ensinar o aluno a aprender com seus erros e a aprender 

junto com seus colegas, trocando suas produções e comparando-as. (PCNs – 

1997). 

 

Segundo Moran (1998), as novas tecnologias, em especial a Internet, deve trazer 

mudanças na forma de ensinar, transformando a sala de aula em pesquisa e comunicação. Ele 

acredita que tais tecnologias facilitam e motivam os alunos não apenas por ser uma novidade, 

mas especialmente pelas possibilidades que cria em termos de pesquisa. 

Em um olhar contextualizado e atual, as discussões não são mais de implantação, pois 

isso já é uma realidade, nem tão pouco relacionado com as atribuições da escola de promover 

o contato dos alunos com a tecnologia, como uma forma desenvolvimento da critico dos 

alunos na formação para uma vida social, mas sim de como serão as abordagens que 

proporcionarão um contato construtivista e consciente, tendo em vista que na maioria das 

vezes os primeiros contatos, não ocorrem na escola, mas sim em outros ambientes, como usar 

esses recursos para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, como usar os 

ambientes virtuais com responsabilidade entre outros fatores. 

 A implantação de projetos que objetivam atender os requisitos ou parte deles, citados 

acima, pode ser uma forma de auxiliar para que ocorram as mudanças necessárias que leve as 

tecnologias a constituir um fator de contribuição no processo de formação da cidadania, pois 

quando falamos em tecnologia as mudanças são rápidas, bem mais rápidas que os processos 

educacionais que naturalmente também se encontram dinamicamente em constante evolução.  

[...] a educação sempre encontra-se em fase de renovação, e em dias atuais, 

essa necessidade é ascendente, obviamente, por ser tão recente o uso de 

tecnologias como facilitador na produção do conhecimento, ate então, 

compreendida como qualidade (WEISS; CRUZ, 2001, p. 9). 
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Contudo o papel da tecnologia atualmente está mais vinculado como ponte de 

promoção da interação entre a informação e o conhecimento, para a formação de cidadãos 

integralmente contextualizados prontos para o exercício de uma cidadania crítica. E isso é 

sem dúvida um dos deveres da atual escola brasileira. 

  

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na realização das atividades aqui relatada é a pesquisa-ação. 

Esta se configura como uma prática contínua, reflexiva e transformadora para os agentes 

envolvidos.  

De acordo com Tripp (2005), pesquisa-ação é um tipo de investigação-ação, sendo 

essa, um temo geral para qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática 

pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. 

 

Figura 1: Ciclo da pesquisa-ação  

 
Fonte: Tripp (2005, p.446) 

 

Associando a figura acima com as atividades desenvolvidas visualizamos um ciclo que 

compreende, o planejamento das atividades, implementação do que foi planejado, avaliação 

da implementação, a elaboração de melhorias, voltando a repetição de todo o ciclo.  

Estruturado na pesquisa-ação, esta proposta foi planejada com objetivo de 

instrumentalizar os alunos para a utilização de softwares de apresentação. Foram previstos 

quatro momentos os quais denominamos de Módulos, as abordagens dos módulos foram:  

 Módulo 1: Instrumentalização para o uso do  PowerPoint; 

 Módulo 2: Explorando  o  Prezi; 

 Módulo 3: Instrumentalização para o uso do  Prezi; 
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 Módulo 4: Instrumentalização para o uso do Libre Office. 

As atividades foram executadas no período entre abril e junho de 2014 utilizando o 

laboratório de informática da UNEMAT, campus de Barra do Bugres, numa perspectiva de 

criação de um ambiente interativo de ensino e aprendizagem baseado no uso de recursos para 

pesquisa e apresentação de trabalhos. 

Participaram da atividade, um grupo de 20 alunos,  oriundos de dez escolas municipais 

e/ou estaduais pertencentes aos municípios de Barra do Bugres, Nova Olímpia e Nortelândia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Descrição da atividade do Modulo 1 

Para iniciar o primeiro módulo partimos do pré-suposto que os alunos não tinham 

conhecimento algum sobre o projetor e nem do software Power Point. Foi entregue a cada 

aluno uma apostila contendo os principais comandos e recursos do software, sendo que o 

laboratório comportava um computador por participante.  

 Iniciamos o mesmo pela montagem e desmontagem, bem como os ajustes, do projetor 

de imagem. Para essa etapa foram utilizados três equipamentos com idades distintas, 

equipamentos mais novos e mais antigos, tendo em vista os mesmos usarem cabos diferentes. 

Os participantes foram divididos em grupos de dois ou três e se dirigiram até os 

projetores para a montagem e a desmontagem e ajustes dos mesmos.  

Para o desenvolvimento das atividades de instrumentalização, acoplamos um dos 

projetores a um notebook e sugerimos que os alunos fossem executando simultaneamente o 

passo-a-passo, conforme as instruções e de acordo com a apostila. Dentre outros recursos 

foram apresentados: inserir e animar figuras, textos, vídeos, guias de design, de animações, de 

apresentação de slides, etc.  

Como proposta final, pedimos aos participantes que criassem uma apresentação de 

slides abordando aspectos relevantes da região onde residem. A apresentação deveria conter: 

dados geográficos, turísticos, culturais, históricos, entre outros que o aluno considerasse 

relevante.  

Finalmente, algumas das apresentações foram exibidas para os demais participantes.  

Ao final das atividades pudemos perceber que 100% dos participantes se sentiram 

muito a vontade diante do computador, embora a grande maioria não tivesse o mínimo de 

conhecimento do programa PowerPoint.  
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Após a construção houve a socialização das mesmas. Algumas das apresentações 

desenvolvidas por determinados alunos foram mais elaboradas que outras, porém não 

percebemos em algum momento desinteresse em realizar as atividades. 

 

Descrição da atividade do Módulo 2 

No início do módulo 2, foi disponibilizado um tutorial simplificado do Prezi e um pen 

drive para cada participante.  Nesse tutorial, eram mostradas as principais funções e 

animações do Prezi. A função do pen drive foi para que os alunos pudessem salvar as 

atividades realizadas, e fazer pesquisas sobre os temas abordados no intervalo de um módulo 

para o outro. 

Posteriormente foi exibido um vídeo que apontava as principais diferenças entre uma 

apresentação desenvolvida no PowerPoint e outra no Prezi. 

Para acessar o Prezi é necessário possuir uma conta de e-mail (para login) e cadastrar 

uma senha, e muitos não tinham conta de e-mail, então essa foi a primeira atividade. 

Entre outros recursos foram apresentados: inserir e animar figuras, textos, vídeos, 

animações, trajetória de apresentação, etc.  

Como proposta, e aproveitando o clima pré-copa que estava vivendo o Brasil, 

provocamos os alunos a construìrem uma apresentação que tivesse como tema a ―Copa do 

Mundo em Cuiabá”, discutimos questões dos pós e contras da copa e suas implicações para os 

matogrossenses. Para construção da mesma solicitamos que os alunos fizessem pesquisas para 

levantamento de informações, a pesquisa deveria conter informações de Cuiabá bem como do 

futebol. Todo o material pesquisado seria utilizado para montar uma apresentação de slides no 

Prezi. 

Novamente sentimos um grande interesse dos alunos frente ao computador. Todos 

participaram das atividades propostas e houve cooperação entre eles.  

 

Descrição da atividade do Módulo 3 

No módulo 3, damos continuidade as atividades iniciadas no módulo 2. De posse do 

material pesquisado, do tutorial disponibilizado no início das atividades do módulo 2, cada 

participante iniciou a construção da apresentação, observamos uma grande disparidade dos 

alunos em ralação a quantidade e a qualidade do material pesquisado, enquanto alguns se 

contentaram em realizar uma pesquisa com informações superficiais, outros trouxeram 

materiais consistentes que se complementavam, fotos ilustrativas entre outros. 
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A construção utilizou template
481

 disponibilizados no próprio software, a escolha do 

template usado, foi definida pelos ministrantes, para que todos pudesse usar o mesmo. Mas 

mostramos todos os disponibilizados. 

O próximo passo desse módulo, foi construir um template, essa atividade ficou 

dependente da criatividade de cada um dos participantes, apresentamos aos mesmos, apenas 

as ferramentas usadas para construir e animar os templates. Ao final das atividades, algumas 

apresentações do tema ―Copa do Mundo em Cuiabá”, bem como alguns templates 

construídos foram socializados entre os demais participantes. 

 

Descrição da atividade do Módulo 4 

Iniciamos nossas atividades entregando um material impresso, contendo as principais 

funções do editor de apresentação  Impress, do Libre Office,  para cada um dos participantes.  

Após serem apresentadas as principais funções do software, e pela proximidade do 

mesmo com o Power Point, trabalhamos com os mesmo as diferenças mais significativas 

entre os dois softwares, após isso, os alunos foram orientados a montar uma apresentação 

usando o Impress, e para isso escolhemos o tema ―Educação e Profissão”, alguns vídeos 

abordando as profissões e suas tecnologias foram apresentadas aos alunos. Percebemos 

grande interesse e curiosidades dos mesmos em relação às áreas profissionais que estão 

constantemente utilizando a tecnologia como ferramenta de trabalho.  

 Após fazerem uma pesquisa digital, os estudantes construíram a apresentação e 

algumas foram socializadas com os demais participantes, o critério de socialização foi sempre 

a voluntariedade.  

Ao final das atividades foi aplicado um questionário, cujo objetivo foi o de obter um 

parâmetro de reflexão sobre a relevância das atividades do ponto de vista dos alunos. O 

questionário foi composto de nove questões em que os alunos deveriam atribuir notas de 1 a 5 

de acordo com a satisfação relacionada a cada item do questionário.  

As questões são:  

 

1) Qualidade do professor deste minicurso; 

2) Clareza dos objetivos do minicurso; 

3) Organização do minicurso; 
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 modelos prontos  para  construção de apresentações 
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4) Experiência do(a) professor(a) com o material do minicurso; 

5) Ritmo do minicurso; 

6) Ênfase ao raciocínio crítico durante o minicurso pelo professor; 

7) Interesse do professor em fazer com que os alunos aprendessem neste minicurso; 

8) Motivação: o professor conseguiu motivar os alunos a aprender; 

9) Conteúdo do minicurso. 

 

A figura 2 mostra o gráfico que representa a tabulação do questionário 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Tabulação do questionário. 

 
Fonte: Dados dos questionários 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A ideia de propor uma oficina em um ambiente informatizado, tendo o uso da internet 

como ferramenta indispensável neste processo, faz com que os alunos busquem as 

informações necessárias para o desenvolvimento das atividades, e neste caso o professor 

torna-se um facilitador e mediador da tarefa proposta, ou seja, o aluno torna-se, até certo 

ponto, responsável pela sua aprendizagem. 
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Com a realização da oficina foi possível verificar que os alunos se sentem motivados 

diante de uma proposta diferenciada de aprendizagem, fato este que pode ser observado na 

figura 2 (tabulação do questionário), através das respostas dos questionários. 

Percebemos também que, apesar do acesso facilitado, poucos estudantes tinham 

diariamente contato com o computador. Diante desse fato, a pesquisa nos proporcionou uma 

enorme satisfação, pois ainda que tenham existido dificuldades foi possível perceber um 

impacto significativo no papel do aluno como principal agente do processo de aprendizagem. 

Outro fato observado, durante este estudo, foi o interesse dos alunos por áreas 

profissionais que contemplem os mais variados tipos de recursos tecnológicos, uma vez que 

eles estão relacionados com maiores ganhos econômicos.  

Diante do que foi exposto, procuramos com esse trabalho trazer algumas reflexões e 

contribuição referente ao uso de recursos tecnológicos, com ênfase ao computador, não só 

como ferramenta pedagógica para o ensino e a aprendizagem, mas como uma forma de 

preparar os alunos para uma realidade cada vez mais virtual.  
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TECNOLOGIA: A FAVOR DO CONHECIMENTO 
 

Elizabet Urizar Gomes
482

 

Tânia Maria Pizzato Nogueira
483

 

 

RESUMO 
Atualmente a sala de aula não é restrita a quatro paredes como algum tempo atrás e que a informação 

era limitada ao professor, no entanto hoje a escola é descentralizada. Com a tecnologia de informação 

e comunicação o aluno pode acessar informações a qualquer momento. A biblioteca é muito mais 

prazerosa, pois temos internet vinte e quatro horas e em qualquer lugar, o que nos amplia a 

possibilidade de estudo. Essa nova maneira de aprender tem muito a ver com a independência do 

indivíduo em relação ao conhecimento. O educador tem o papel de ajudar o aluno na interpretação das 

informações que lhes são passadas, e assim, o educando irá incorporar cada informação para fazer 

parte do seu contexto pessoal, intelectual e emocional. Sabendo que o professor é um facilitador que 

deve ajudar cada aluno de maneira que ele consiga avançar na aprendizagem que lhe for proposto 

lembrando que este aluno é um cidadão em desenvolvimento, pode-se ampliar cada conhecimento 

alternando as aulas habituais de sala de aula com a Internet de maneira que o aluno acrescente as 

informações que o professor lhe passou conciliando com a pesquisa no laboratório de informática.  As 

escolas precisam, cada vez mais, investir nessa formação do sujeito autônomo que a sociedade está 

demandando, e desse modo fazer com que os próprios se tornem pesquisadores/autores e que ao 

navegar no mundo virtual, saibam onde e como procurar informações, selecionar as mais relevantes, 

registrar e produzir conhecimentos novos. 

 

Palavras-chave: Ensino Aprendizagem. Tecnologia. Sujeito Autônomo. 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
 
482

 CEJA – Antônio Casagrande – Tangará da Serra/MT. E-mail: elizabet_urizar@hotmail.com 
483

 CEJA – Antônio Casagrande – Tangará da Serra/MT. E-mail: taniamariapizzattonogueira@gmail.com 

mailto:elizabet_urizar@hotmail.com


 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1560 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, tem-se refletido o modelo de ensino, o qual nos faz repensar 

enquanto educadoras os seus objetivos e modelos de funcionamento, pois sabemos que em 

todo momento devemos renovar e adaptar- nos às novas exigências da sociedade atual. Dentre 

os fatores que tem tornado necessário um repensar da escola é a utilização dos suportes 

tecnológicos a que estamos vivenciando na sociedade e que se tem repercutido, de alguma 

forma, na prática educativa.  

A tecnologia vem auxiliar e facilitar a obtenção dos conhecimentos cobrados pela 

sociedade, ou seja, o aluno através da mediação e orientação do professor tem autonomia para 

ampliar seu aprendizado através do mundo tecnológico e midiático, aprendizado este que 

contribuirá para a formação de uma sociedade mais valorizada.  

Segundo Vrakking; Veen (2008, p. 62), a informática aplicada à educação torna mais 

apreensìvel o conteúdo ministrado afirmando que ―[...] o maravilhoso na tecnologia digital é 

que temos mais opções, embora também tenhamos que fazer mais escolhas.‖ E essas escolhas 

estão na forma de utilização da tecnologia desenvolvendo um pensamento coerente, 

consciente e voltado para o crescimento pessoal e social do educando. Saber planejar, 

reconhecer os recursos apresentados pela tecnologia e administrá-los possibilitará um 

rendimento muito mais significativo na aprendizagem do aluno.  

A necessidade de transformar a sala de aula tem levado a maioria das escolas públicas 

e privadas ao uso de ―novas‖ tecnologias e, ao repensar de metodologias na tentativa de 

construir um currículo que contemple os interesses dos alunos e as mudanças globais que 

ocorrem tão rapidamente nos permitem enquanto professores, realizarmos atividades de 

aprendizagem de formas diferentes, ou seja, uma educação inovadora, mais prazerosa e 

estimulante para o aluno. Dessa forma, o professor pode organizar atividades na sala de aula 

ou no laboratório de informática da escola, com acesso a Internet, desenvolvendo atividades 

de pesquisa e de domínio da tecnologia digital, destacando o uso da Internet como lugar de 

relevância no cenário educativo.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Pressupondo-se que a possibilidade de interagir com outros sujeitos seja o 

fundamental papel do uso da tecnologia na escola, o pensador Paulo Freire (2002, p. 52), diz 
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que: ―(...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria 

produção ou a sua construção‖ e ainda, que (...) ―o ensino-aprendizagem deve ser baseado na 

realidade dos educandos‖. Realidade esta que vemos cada dia mais com a inserção da 

tecnologia digital nas instituições de ensino.  

Nesse sentido, entendemos que a aprendizagem é um processo de construção do aluno, 

na qual o professor atua como mediador, facilitador, incentivador e como investigador do 

conhecimento, e deve desenvolver atividades que provoquem o envolvimento dos alunos nas 

atividades propostas, ou seja, devem ser oferecidos outros meios de informação como tablets, 

celulares, computadores entre outros, a fim de complementar os diversos saberes que os 

alunos poderão apropriar-se. A seguir, selecionamos alguns programas simples e de fácil 

acesso que podem ser utilizados pelo professor em suas aulas tornando-as momentos 

significativos de aprendizagem. 

 Programa PowerPoint e Movie Make  

São programas do pacote do Office (Windows) no qual podemos selecionar imagens e 

textos em forma de slides para apresentações dinâmicas, e nas apresentações podem 

utilizar televisão e vídeo outros recursos de projeção. 

 Data–show  

Os projetores (Data Show) ou retroprojetores são uma maneira interessante de exibir nas 

paredes ou em quadros apresentações de slides ou de vídeos. O seu uso ajuda a fazer com 

que palestras, seminários e apresentações de trabalhos se tornem mais interessantes e 

dinâmicas, pois é possível fazer com que a plateia visualize de maneira mais fácil o que 

palestrante quer dizer. 

 Internet 

A Internet é uma fonte de pesquisa, principalmente para fins escolares, nele os alunos se 

deparam com ambientes ricos em conhecimento que pode ser explorado, também pelo 

professor. É sempre importante esclarecer aos alunos sobre a triagem que se deve fazer de 

tudo que está disponível on-line e o que significa plágio. 

 

 Blog  

Os blogs são excelentes ferramentas de auxilio a pesquisa para os alunos. Textos e notícias 

relacionadas aos conteúdos ministrados funcionam como uma extensão da sala de aula e 

podem ser ilustrados com os comentários de alunos e outros professores. 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1562 

 Redes sociais (facebook, twitter)  

As redes sociais são usadas para a interação entre os jovens e que podem ser aproveitadas 

como uma excelente fonte de discussão de ideias e troca de informações. Através destas 

redes o professor ficará mais próximo do aluno observando suas reais dificuldades e 

orientando-o individualmente. 

 Uma vez que a lousa e o giz competem com todos os programas tecnológicos acima 

citados, é preciso entender que os docentes precisam modernizar-se, ou seja, acompanhar as 

mudanças que a tecnologia digital oferece, sendo útil na exploração dos conteúdos de forma 

mais interativa.  

Lembrando que, devemos testar e identificar quais métodos e contextos se enquadra na 

realidade da escola e dos alunos para que seja feito adequações de acordo com o planejamento 

escolar, assim tornar as aulas mais atraentes, participativas e eficientes, tornando a 

aprendizagem mais fácil e prazerosa. 

O método de ensino aqui exposto, não tem intuito de propor o abandono do quadro 

negro, mas sugerir a utilização de outros métodos e suportes tecnológicos e midiáticos que 

nos são oferecidos. Isso demonstra cada vez mais a importância dos indivíduos buscarem o 

conhecimento e se apropriarem dele. 

 Segundo  Feldmann (2009, p. 87), 

"Formar professores com qualidade social e o compromisso político da 

transformação tem se mostrado como um grande desafio a todos que 

acreditam na educação como um bem universal, espaço público, espaço 

democrático, um direito humano e social na construção da identidade e no 

exercício da cidadania. Escrever sobre esse tema nos convida a reviver as 

inquietudes e perplexidades na busca de significados do que é ser professor 

no mundo de hoje. Professor – sujeito que professa  saberes, valores, 

atitudes, compartilha relações e junto com o outro elabora a interpretação e 

reinterpretação acerca do mundo. ―Palavras, sentidos que encerram em si a 

dimensão da multidimensionalidade, da complexidade e da incompletude do 

saber e do ser‖. 

 Desse modo, a utilização dos suportes tecnológicos que nos são oferecidos nas práticas 

educativas exige investimento e dedicação no desenvolvimento e na prática profissional do 

professor, para que ele possa ser um pesquisador da ferramenta e atuar como um mediador, 

atualizado, criativo, na concretização do projeto pedagógico aqui discutido. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Pensar a escola e a educação neste novo cenário tecnológico exige de nós professores 

e educadores, a reflexão de novos paradigmas, na qual  a  escola não se coloque mais como a 

detentora do saber, mas como mediadora no processo  de construção do   conhecimento, da 

cidadania, da  autonomia e no desenvolvimento  afetivo, cognitivo, ético e profissional do 

aluno.  

Enquanto professoras e educadoras, consideramos relevante essa reflexão, uma vez 

que se pode entender a importância das tecnologias digitais que nos são oferecidas, 

vislumbrando as possibilidades da atuação em sala de aula, buscando alternativas inovadoras  

para melhor aprendizagem e socialização dos diversos temas que poderão surgir no decorrer 

das aulas.  

Portanto, através de todas as abordagens que foram apresentadas, espera-se ter 

demonstrado que a escola é um ambiente repleto de conhecimentos, que podemos desenvolver 

as mais variadas competências e habilidades, explorando o nosso lado crítico reflexivo, de 

modo que possa influenciar na formação de alunos mais preparados e dispostos a enfrentarem 

o mundo fora do contexto da escola, a qual busca o melhor desenvolvimento em favor da 

tecnologia visto que é um dos melhores caminhos em favor do conhecimento.  
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TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E A LEI 11.645/08 
 

Naine Terena de Jesus
484

 

 

RESUMO  

Este artigo apresenta um recorte da pesquisa desenvolvida durante o doutorado em educação, onde 

estudou-se a utilização das tecnologias como materiais  didáticos em escolas indígenas. O enfoque que 

será dado neste texto, apresenta alguns dos resultados de nossa pesquisa, que estão relacionadas as 

possibilidades de  utilização de recursos como as redes sociais, blogs e  vídeos em sala de aula para o 

fortalecimento do ensino e da implementação da Lei 11.645/08, que obriga as escolas da rede pública e 

privada a ensinarem sobre a história e cultura afro e  indígena no país. O estudo baseou-se na leitura de 

referenciais bibliográficos relacionados a comunicação, educação e povos indígenas, observação de 

unidades escolares, produção de materiais didáticos junto a professores indígenas, a análise das 

notícias veiculadas pelos meios de comunicação de massa no que diz respeito aos povos indígenas e as 

dificuldades que os educadores tem para trabalhar a temática em sala de aula. Neste estudo, 

observamos que o fortalecimento da educação formal tem passado por diferentes reformulações no 

decorrer dos anos e  tem sido cada vez mais freqüente o uso de novas tecnologias para motivar os 

alunos e também para atualizar a concepção de documento histórico, incluindo neste universo as 

imagens produzidas pela sociedade. Também foi possível detectar a contribuição das mídias de massa 

para a construção e afirmação de estereótipos acerca dos povos indígenas, sendo esse um dos pontos a 

ser desconstruído pelo educador em sala de aula, pois ao começar a  utilizar as tecnologias no contexto 

educacional, tais educadores estarão também, proporcionando a educação para as mídias, necessária 

para a construção de um olhar crítico do estudante para com o que se veicula pelos meios de 

comunicação na atualidade. Dentre as considerações que realizamos, constatamos a importância da 

utilização de materiais produzidos pelos próprios indígenas, as dificuldades geradas pela falta de 

materiais adequados para tratar da temática e a formação avançada do educador no que diz respeito a 

diversidade indígena do país.   
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INTRODUÇÃO 

 

Tem se tornado bastante comum o questionamento dos educadores sobre como abordar 

a temática indígena na sala de aula, diante da implantação da Lei 11.645/08, que obriga o 

ensino da cultura e história afro e indígena no país
485

.  Os argumentos estão quase sempre 

relacionados ao tipo de material que deve-se utilizar e em que níveis a temática deve ser 

apresentada aos alunos. Essas dificuldades com a temática se originam de diferentes 

contextos, seja pela formação acadêmica que não contemplou de forma metodológica a 

questão indígena, seja pelos materiais didáticos disponíveis e sua utilização.   

A implementação da Lei tem a intenção de que esta seja mais uma ferramenta para 

superar a ideologia de reprodução dos mecanismos de dominação racial na escola, a partir da 

alteração no currículo escolar, aprofundando dessa forma, o conhecimento e re-conhecimento 

desses povos para a constituição do Brasil. 

Daí a produção deste artigo, que reúne algumas referencias para fomentar o debate 

acerca das tecnologias e a apresentação dos povos indígenas na sala de aula. A construção 

deste, partiu das questões que permeiam a implementação da Lei 11.645/08 e as experiências 

com docentes. Tais experiências apresentavam como principal fonte de informação sobre os 

povos indígenas brasileiros os meios de comunicação de massa (televisão, rádio e jornais 

impressos e virtuais) e os livros didáticos. 

Diante disso, buscamos então fundamentações teóricas e referencias bibliográficas  

que tratam da identidade indígena e sua cultura tradicional, a utilização de tecnologias e 

processos educomunicativos.  

 

POVOS INDÍGENAS, TECNOLOGIAS E A LEI 11.645/08 

Observa-se que os meios de comunicação de massa retratam  em grande parte do 

tempo os indígenas de forma estereotipada, criando uma imagem genérica e uniformizada, do 

'índio puro', 'natural', ou o vilão que atrapalha a o desenvolvimento do país.  

Essa é uma visão folclorizada e estereotipada, que segundo Daniel Munduruku (2012), 

surgiu  de um descaso inicial, das guerras e perseguições que geraram os heróis dos setores e 
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das florestas, de uma política indigenista equivocada ao longo do tempo e o desinteresse em 

entender a cultura nativa. Escreve o autor:  

Usando penas, despido, corpo pintado, empunhando arco e flecha, entre 

outras imagens. Essas imagens costumam dar um quê de fantasia de espanto, 

terror e medo o que faz com que as pessoas continuem repetindo estereótipos 

e alimentando um distanciamento sempre perigoso, pois joga as populações 

indígenas a um patamar de humanidade desprezível. (Munduruku, 2012, p. 

14) 

 

Este autor lembra que 'especialistas declararem que os índios não chegariam ao século 

XXI, pois na década de 1970, não passavam de 90 mil pessoas'. (2012: 15).  

Diante dos fatos, pesam então as dúvidas: O que apresentar aos estudantes? Como 

apresentar? Quais temas devem realmente ser abordados em sala de aula? 

Verificamos que o fortalecimento da educação formal tem passado por diferentes 

reformulações no decorrer dos anos. Dentre as mudanças, como aponta Napolitano (1998), 

tem sido cada vez mais freqüente o uso de novas tecnologias para motivar os alunos e também 

para atualizar a concepção de documento histórico, incluindo neste universo as imagens 

produzidas pela sociedade. Porém, cabe ressaltar que muitos educadores ainda não 

apropriaram deste recurso para utilização em sala de aula.  

 É comum vermos  crianças e jovens portando tablets, aparelho celular cada vez mais 

moderno e conseqüentemente, absorvendo informações de várias fontes. Sobre esse processo, 

Soares (2011) escreve: 

"...os jovens estão aqui e em outra partes do mundo utilizando cada vez mais 

em seu  proveito as informações disponíveis na internet. Indistintamente os 

estudantes tornam-se pesquisadores tanto de temas escolares quanto de 

temas de seu próprio interesse"(2011, p.28). 
 

 Neste contexto apresentado por Soares, faz-se necessário aproveitar a facilidade de 

manuseio e interesse dos mais jovens por esse tipo de tecnologia e aproveitá-las no contexto 

escolar, o que se enquadraria nos processos educomunicativos. Sobre a educomunicação 

Soares (2011) distingue duas linhas de pensamento. A primeira, segundo o autor foi 

referendada a partir dos anos de 1980: 

―Foi referendada por muito gestores culturais, sob os auspícios da UNESCO, 

a partir dos anos de 1980, para designar uma prática genericamente definida 

na Europa como Media Education (educação para a recepção crítica dos 

meios de comunicação)‖. (Soares 2011, pg. 3) 
 

 Em um segundo conceito, Soares (2011)  trata a educomunicação não sendo somente a 

discussão do impacto da mensagem sobre as audiências, mas ― a relação que o receptores 
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estabeleciam com os meios de comunicação‖. (Soares, 2011, pg. 34). Esse conceito, surgiu no 

Núcleo de Comunicação e educação da Universidade de São Paulo (NCE – USP) a partir de 

1990. Dessa forma, o NCE descreveu essa intervenção como; 

 
―O conjunto de ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas 

destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e 

criativos em espaços educativos, garantindo dessa forma, crescentes 

possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades 

educativas‖. (Soares 2003, apud Soares, 2011 pag. 36) 

 

O processo educomunicativo, de acordo com o NCE-USP, seria então, realizado a 

partir de um planejamento coordenado, orientado por uma metodologia delineada para a 

criação e utilização de produtos midiáticos dentro do contexto educacional, envolvendo assim 

a comunidade interna e externa a escola.  

No que diz respeito a história dos povos indígenas, os processos educomunicativos 

seriam um bom aliado dos educadores, para o combate das informações unilaterais  

absorvidas no dia-a-dia, que quase sempre se apresentam como sendo fontes de 'verdade 

pura'. Isso por que os meios de comunicação de massa veiculam informações a critério de seu 

ponto de vista editorial.    

Porém sabemos que aplicar o conceito de educomunicação nas escolas apresenta uma 

série de dificuldades. Colocar processos educomunicativos em prática requer o envolvimento 

dos educadores, capacitação, aquisição de equipamentos (quando não se opta por produção de 

impressos), produção conjunta com os alunos e tempo para se colocar o projeto em prática (o 

que seria tema de um outro artigo).  Por isso, faremos aqui a explanação  sobre um dos muitos 

elementos componentes dos processos educomunicativos: a utilização isolada de vídeos e 

programas televisivos em sala de aula e também a observação de redes sociais e internet.  

Destaca-se primeiramente a necessidade do educador se organizar para tratar da 

temática indígena, buscando apurar o olhar para as produções que irá levar para sala de aula. 

De acordo com Fischer (2010)  ao realizar esse exercício de lançar um olhar crítico ao 
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material audiovisual
486

  recolhido, o educador também já se proporciona (e a seus alunos), a 

educação para as mídias
487

.  

A autora acredita que mobilizar esses recursos como elementos de aprendizagem faz 

sentido e pode tornar-se um elemento realmente significativo no contexto escolar, desde que 

fiquem bem compreendidos suas funções e seus limites pedagógicos. 

Fischer argumenta também que os fatos indicam que tv´s, aparelhos de dvd´s, 

datashow,  no ensino fundamental e médio são tratados, geralmente como meros recursos 

didáticos, que podem eventualmente, atenuar o desinteresse do aluno. A autora cita ainda que 

a presença desses equipamentos nas unidades de ensino não significam que estão sendo 

utilizados ou que a utilização tem sido realizada de forma correta ou que melhore as 

atividades em sala de aula.  

As vezes os equipamentos são sub-utilizados por falta de vídeos adequados, 

metodologias que insiram esses elementos nas aulas e em alguns casos, a falta de domínio do 

educador sobre os equipamentos.  

Ela escreve: 

―A TV precisa entrar nas escolas e na formação dos professores não apenas 

como recurso, meio, mas também – e sobretudo -  como objeto de estudo. 

Televisão para ajudar a educar, sim, mas simultaneamente a uma educação 

para a televisão. A formação para a cidadania não pode mais dispensar uma 

consistente educação para as mìdias, em especial para a mìdia televisual‖ 

(2010,p 113). 

 

Ao pensarmos na temática indígena,  destacamos a importância da utilização de 

materiais produzidos pelos próprios indígenas comparando-as ao que se veicula pelas 

emissoras de TV, já que, a grande parte da população tem tido acesso a questão indígena 

através dos noticiários televisivos, que as vezes deixam muito a desejar quando se trata de 

informações reais e precisas, como cita Ricardo (1996), quando se reporta as informações 

repassadas pela imprensa sobre os povos indígenas do país. 

Ricardo cita como exemplo a troca de nomes das 'tribos',  grafados ou pronunciados de 

forma aleatória. Escreve também que 'não raro um determinado povo indígena é associado a 

locais onde nunca viveu, ou ainda a imagens que na verdade são de outros povos indígenas'.  
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 Audiovisual: incluo aqui os produtos televisivos, vídeos documentários, ficção.  
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 Educação para as mídias: considero aqui como sendo a possibilidade de se analisar os produtos oferecidos 

pelas mídias de massa, tendo um olhar apurado e crítico sobre eles.  
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O autor descreve que os arquivos de redações dos jornais diários quase não discriminam 

positivamente a diversidade nativa contemporânea, reduzindo-a em geral a um conjunto de 

pastas de recortes e fotografias classificadas genericamente como 'índios'.  Narra ainda que 

quando muito tem informações descontínuas sobre as 'tribos' em pauta, sem  nenhuma 

densidade cultural ou histórica. 

Atualmente existe uma série de materiais disponíveis tanto em DVD como através de 

canais como o youtube sobre a questão indígena. Ao começar a utilizar vídeos em sala de 

aula, o professor deve levar em consideração algumas questões como: se a obra é um 

documentário ou ficção, se ela mescla os dois estilos de produção, qual o contexto em que foi 

produzido e que tipo de informação pode ser utilizada para promover o debate e a reflexão em 

sala de aula.  Vale lembrar que o professor não deve apenas se apegar a produção audiovisual 

como elemento significador e de pura verdade, mas como um suporte que pode estimular uma 

pesquisa mais aprofundada.   

Segundo NICHOLS (2005),  os documentários dão-nos a capacidade de ver questões 

oportunas que necessitam de atenção. Vemos visões (fílmicas) do mundo.  E essa visões 

colocam diante de nós questões sociais e atualidades, problemas recorrentes e soluções 

possíveis. O vinculo entre o documentário e o mundo histórico é forte e profundo. O 

documentário acrescenta uma nova dimensão à memória popular e à historia social 

(NICHOLS, 2005, p. 27). 

Ainda na argumentação de NICHOLS (2005) existem duas restrições relacionadas às 

imagens:  ―a primeira é que uma imagem não consegue dizer tudo o que queremos sobre o 

que aconteceu, e a segunda é que as imagens podem ser alteradas tanto durante quanto após o 

fato, por meios convencionais e digitais.‖ As imagens tornam-se ferramentas na construção de 

histórias ou argumentos que apresentam maneiras distintas de mostrar a realidade‖. 

Sobre esta representação do mundo, Nichols (2005) argumenta que os documentários 

podem conceber o mundo da mesma forma que um advogado representa os interesses de um 

cliente: colocam diante de nós a defesa de um determinado ponto de vista ou uma 

determinada interpretação das provas. Nesse sentido, os documentários não defendem 

simplesmente os outros. Eles intervêm mais ativamente, afirmam qual é a natureza do 

assunto, para conquistar consentimento ou influenciar opiniões (2005, p. 30). 

Braga e Calazans (2001) falam em interpretações desejadas na escolha do material a 

ser visto. Para os autores os usuários ao selecionarem em meio a profusão de oferta, movidos 
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por critérios pessoais, mas, sobretudo culturais-sociais, devem resolver problemas práticos 

para realizar essa tomada de decisão. Selecionados seus produtos midiáticos, o professor não 

simplesmente absorvem mas interagem com estes, sofrem suas interpelações, reagem, 

interpretam. Daí novamente a necessidade de ressaltar o fundamental papel do educador na 

escolha dos materiais e a intenção de utilizá-los em sala de aula.  

Ainda para Braga e Calazans, interpretar é utilizar o acervo cultural para processar 

interpelações recebidas. Para eles existem boas e más interpretações, sendo qualquer uma 

delas, formas de aprendizagem. Nesse processo de ensino-aprendizagem o professor pode 

estreitar o vinculo entre ensino e pesquisa, conduzindo os alunos a problematização a medida 

em que estes assumem o papel ativo na investigação, produzindo conhecimento histórico na 

sala de aula, a partir do olhar de um documento, no caso, o audiovisual. 

O que queremos alertar nesse sentido, é que o professor terá acesso a diversos 

materiais e não devem considerá-los como verdade pura, mas como suportes para aumentar o 

interesse e a pesquisa na temática estudada. Os vídeos tornam-se um 'pontapé' inicial para a 

visualização de alguns elementos que serão levados a sala de aula e juntamente com outros 

suportes didáticos, proporcionam a reflexão e a pesquisa por parte de professores e alunos. 

Dessa forma é preciso observar que os vídeos produzidos por indígenas trazem suas 

visões e o que desejam apresentar ao mundo interno e externo. Com a entrada das tecnologias 

em áreas indígenas, pode-se verificar que os próprios indígenas conseguiram vislumbrar a 

utilização desses meios para mostrarem-se ao mundo e para si mesmo, daí dar atenção ao 

olhar de cada diretor e roteirista acerca de suas narrativas. 

Com características orais, os povos indígenas vêm demonstrando cada vez mais 

afinidade com os equipamentos de áudio e vídeo.  Diante disso observa-se que dois fatores 

são importantes na utilização dos equipamentos audiovisual pelas comunidades indígenas – o 

primeiro esta  relacionado a preocupação com o  registro da memória, da manutenção da 

cultura, da transmissão cultural; o segundo com a necessidade de se apresentar ao mundo dos 

não indígenas, para que estes entendam, compreendam e respeitem o sistema de vida 

indígena. 

É sobre esse segundo fator que o educador deve se ater. Ao fato de que muito tem sido 

produzido nos últimos anos, refletindo aí o olhar do indígena sobre o próprio indígena, com a 

intenção de propagar sua atual realidade.  

O domínio dos equipamentos pelos próprios indígenas lhes dão autonomia para que  
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divulguem sua cultura ao 'outro'. É a autonomia tecnológica dos povos contemporâneos. 

Machado (2003) escreve sobre como os diversos grupos indígenas estão aprendendo a 

dominar criativamente as modernas tecnologias de enunciação para utilizá-las em seu 

benefício – seja como registro de suas memórias, seja como luta política.   

Segundo Mesquita (2003), a partir da metade da década de 1980 surgiram no Brasil 

diferentes produções documentais focando grupos sociais e populações marginalizadas. Para a 

autora, nesse período abriram-se os microfones, num esforço de fazer ouvir as vozes daqueles 

sobre os quais pesava uma identidade social imposta e abstrata, ou identidade alguma, 

entrando em cena a população carcerária, os moradores de rua, pivetes, mendigos, prostitutas, 

sobrevientes do lixo, e complementando tal informação, os indígenas.  

A produção audiovisual realizada por indígenas, tem grande projeção  nos meados da 

década de 80 com o surgimento do projeto  Vídeo nas Aldeias, do Centro de Trabalho 

Indigenista / CTI, que vem realizando há mais de dez anos experiências com povos indígenas 

e formação audiovisual. 

O Projeto conta hoje com um rico acervo de produções realizadas junto a comunidades 

indígenas que através das tecnologias puderam manipular equipamentos para trabalhar a 

própria imagem. Além do vídeo nas aldeias, outras iniciativas agregam a produção de autores 

indígenas e instituições ligadas ao movimento ou a militância no país. 

Um fato importante a se ressaltar nas produções indígenas é o registro de cultura viva 

desses povos e de sua própria sobrevivência.  Se por muitas décadas acreditava-se que os 

índios seriam extintos e perderiam totalmente a sua cultura, vemos o processo de adaptação, 

assimilação e apropriação de elementos da cultura não indígena com o intuito de manter os 

costumes. Esse é um tema bastante relevante para o estudo dos povos indígenas: a forma 

como os indígenas atuais transitam entre sua cultura tradicional e a cultura absorvida pelo 

contato com os não indígenas. É interessante verificar junto aos alunos e esclarecer que, 

mesmo portando elementos advindos de outras culturas, o indígena, continua sendo indígena. 

 Se a entrada das tecnologias (em especial a televisão) oferecem alto risco por causa 

dos valores transmitidos aos mais jovens, com o tempo os próprios indígenas conseguiram 

vislumbrar a utilização desses meios para mostrarem-se ao mundo e para si mesmo.  

É o que diz o pajé Huni Kui no vídeo ―Já me transformei em imagem‖ e tantos outros 

anciãos que posicionam-se em frente a câmera para realizar suas narrativas. Em Já me 

transformei em imagem, o pajé diz: "Eu já me transformei em imagem. Mesmo que eu morra 
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vocês irão me ver". Diante de tal fala, não devemos deixar perder o valor histórico desse 

registro e as mais distintas informações que nele se incluem.  

Para elaborar seu conteúdo, o professor pode se alimentar de suas próprias dúvidas, e 

das duvidas dos seus alunos, mesmo que surjam questões rotineiras, como as famosas tiradas: 

'índio' anda pelado? 'Índio' trabalha? 'Índio' caça e pesca? O primeiro passo nesse caso é 

trabalhar com os conceitos que foram criados no imaginário nacional, em que situa os povos 

indígenas de uma forma unificada.   

Os diferentes vídeos podem situar o grupo escolar quanto a diversidade cultural 

indígena do país. Um primeiro grande passo, para se compreender, que 'índio' não é apenas 

'índio' e sim, povos indígenas, com culturas, línguas e realidades diferenciadas. Ao verificar 

produções realizadas por indígenas de diferentes etnias, uma parte dos equívocos históricas 

pode ser desmistificada: a existência de um indígena contemporâneo que sobrevive 

culturalmente meio ao processo global.   

Citando um exemplo de produção indígena, temos o vídeo Marangmotxíngmo Mirang 

- das crianças Ikpeng para o mundo. Esse vídeo apresenta a aldeia do povo Ikpeng, sendo 

conduzido por quatro crianças desse povo. As crianças realizam o trabalho em resposta a uma 

vídeo carta enviada por crianças da Sierra Maestra, em Cuba. Com base nas questões, as 

Ikpeng apresentam as suas famílias, brincadeiras e modos de vida.  

Uma  produção bastante recente, que apresenta um olhar mais político sobre a questão 

indígena. É o vídeo Omissão fatal, do educador Dionedison Terena e Coletivo  eTerra 

Vermelha, de Marcos Benchis, sendo que ambos tratam das retomadas de terras em Mato 

Grosso do Sul.  

Muitos vídeos podem ser encontrados na internet, possibilitando aos educadores o 

fácil acesso ao material. Sites como do Vídeo nas Aldeias (www.videonasladeias.org.br), 

Índios on line (www.indiosonline.net)  e Índio educa (www.indioeduca.org), podem ser 

facilitadores do acesso a produção audiovisual indígena.  

Quanto a utilização dos vídeos em sala de aula, não existe uma regra de como o 

educador deve utilizar as obras e principalmente quais devem ser levadas em sala de aula.  

Cabe ao professor escolher um filme de acordo com o que pretende ensinar. A opção deve ser 

adequada também a faixa etária do estudante. Um cuidado que deve existir é de assistir o 

filme antes de passar ao aluno, evitando aprofundar o enredo do filme antes da projeção. 
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Segundo Moran (1995): 

"O professor deve poder documentar o que é mais importante para seu 

trabalho, ter o  seu próprio material de vídeo assim como tem seus livros e 

apostilas, para preparar  suas  aulas. O professor estará atento para obter o 

material audiovisual mais  utilizado, para não depender sempre do 

empréstimo ou aluguel dos nossos programas". (1995, pg. 27-35) 

 

Durante a pesquisa, buscamos levantar o maior número de fontes bibliográficas 

referentes a utilização do audiovisual em sala de aula. Dentre elas, destacamos três  

orientações de Teixeira e Lopes (2003): 

 

1. Quando usar o filme: não há regras 

2. Como escolher o filme: cabe ao professor subordinar a escolha de um filme ao que pretende 

ensinar. A opção deve ser adequada também a faixa etária da criança. O primeiro cuidado é 

utilizar sempre filmes de qualidade.  

3. A preparação da turma: deve-se evitar aprofundar num enredo do filme antes da projeção, 

pois pode causar desinteresse nos alunos. 

 

 Além dos vídeos e relacionando a eles, o educador também tem como recurso as redes 

sociais, blogs e sites da internet, produzidos por indígenas e militantes da causa. Se observar 

as redes sociais, poderá notar a presença virtual dos indígenas nesses espaços e promover uma 

interlocução entre seus estudantes e os indígenas presentes no espaço virtual. Com 

características de formação de redes de contatos, tais redes possibilitam e aproximam 

indivíduos no mundo todo. Se até um tempo atrás só era possível contactar um indígena indo 

até sua comunidade, agora, a internet facilita esse acesso. Cabe ao educador realizar um filtro 

a partir de suas intenções. 

 O diálogo entre jovens indígenas e não indígenas pela rede, seria uma boa forma de 

trocar experiências e vivências. A construção de um blog por parte dos alunos, orientados 

pelo seu professor, uma forma de registrar o aprendizado acerca da temática. Expandir os 

horizontes através das Tecnologias da informação, das redes sociais e do audiovisual, fazem 

parte de uma série de ferramentas úteis, que fogem ao senso comum e as informações da 

comunicação de massa, dando voz ao outro e certamente dando oportunidade de ouvir o que 

este tem a dizer: seja pelos vídeos, pela internet, pelos livros didáticos e para-didáticas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese esse artigo buscou reunir alguns referenciais teóricos coletados durante a 

pesquisa de doutorado em educação, focando a questão da utilização das tecnologias de 

comunicação e informação  em sala de aula para o  ensino da cultura e história indígena na 

sala de aula.  

A reflexão se delimita a observar as  dificuldades em se tratar a temática indígena na 

sala de aula, devido a ausência de materiais atualizados e também conhecimento mais 

aprofundado sobre a temática. Com relação a utilização do audiovisual, também observamos 

que muitos educadores ainda não levam as produções para sala de aula, devido ao 

conhecimento de vídeos adequados e até mesmo formas metodológicas de sua utilização.  

Dessa forma, faz-se necessário refletir processos de capacitação educomunicativas, pensando 

que, as tecnologias midiáticas são elementos cada vez mais presentes na vida da população, 

em especial entre jovens e crianças, e que a mesma, pode ser utilizada em prol da educação, 

aproveitando aí a facilidade com que os estudantes manipulam tais tecnologias, absorvendo e 

interpretando as informações por elas repassadas.  
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo compreender os processos da evasão no Curso Técnico de 

Administração na modalidade de Educação a Distância, Câmpus Colorado do Oeste, intitulado 

Aprendizagem no Curso Técnico em Administração do IFRO/Câmpus Colorado do Oeste, 

Modalidade EaD. O universo do presente estudo corresponderá a uma amostragem aleatória, a qual 

compreenderá 10% dos estudantes evadidos do curso técnico em Administração ofertado pelo IFRO 

Câmpus Colorado do Oeste. A pesquisa foi realizada com alunos evadidos do Curso Técnico em 

Administração do ensino a distância do IFRO, Câmpus Colorado do Oeste. A pesquisa ocorreu no 

segundo semestre de 2013; caracterizada como qualitativa e exploratória, aonde foi utilizado o 

método de survey.  Entre os alunos evadidos da EaD  Técnico em Administração, se apresenta 

grande heterogeneidade quanto à  idade, mas não quanto ao gênero; uma vez que o gênero feminino  

constitui  a maioria dos ingressos (83%), mas não dos evadidos. O motivo principal mencionado 

pelos discentes em relação à evasão escolar, nesta modalidade, é a escassez de tempo em virtude de 

uma sobrecarga de trabalho. A educação constitui a base para o desenvolvimento de uma sociedade 

mais justa e consciente; logo, a EaD deve ofertar um ensino de qualidade, mas é preciso que o aluno 

tenha um perfil que inclua responsabilidade, auto-motivação, participação, disciplina e perseverança, 

afim de evitar a evasão e termos uma educação de qualidade.  

 

Palavras-chave: Evasão. EaD. Sobrecarga de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inquietação que deu origem a este trabalho é compreender quais os motivos que 

levam um número significativo de estudantes a abandonarem o Curso Técnico Subsequente 

de Administração na modalidade de ensino presencial-virtual do Instituto Federal de 

Rondônia, uma parceria com o Instituto Federal do Paraná - Câmpus Colorado, localizado 

no município de Colorado do Oeste, no período de 2012-2013. 

Partindo dessa inquietação buscam-se respostas fundamentadas a essa pergunta que 

motiva o estudo dessa situação da evasão, no anseio de que os resultados obtidos durante a 

pesquisa contribuam para a resolução do problema. 

Para conduzir essa busca por respostas à pergunta ora apresentada, situaremos e 

problematizaremos dados dos alunos matriculados no Curso Técnico Subsequente de 

Administração, na modalidade de ensino presencial-virtual, de forma a estabelecer os fatores 

externos e internos da evasão escolar, e como esses fatores atuam. 

Em 2011, a DEAD, em parceria com o Instituto Federal do Paraná, ofertou 5 cursos 

técnicos na modalidade subsequente ao ensino médio que deram início as ações por 

formação profissional através da modalidade EAD. A DEAD promoveu capacitação dos 

servidores que estão atuando no fomento da EAD, cursos de especializações, implantou os 

Núcleos de Educação a Distância em todos os Campi do IFRO, articulou a gestão de 

programas especiais do MEC (UAB e ETEC), implantou a equipe central da Diretoria, que 

no ano de 2011 prestou todo o suporte necessário ao desenvolvimento de ações que 

auxiliaram na ampliação das vagas ofertadas para a educação profissional. 

Para 2012, a DEAD, em parceria com o Instituto Federal do Paraná, ofertou 3 cursos 

técnicos na modalidade subsequente ao ensino médio para dar início às ações por formação 

profissional através da modalidade EAD. A DEAD promove a contínua capacitação dos 

servidores que irão atuar e que já estão atuando no fomento da EAD, com cursos de 

especializações, implantação dos Núcleos de Educação a Distância em todos os Campi do 

IFRO, articulação e gestão de programas especiais do MEC (UAB e ETEC), ampliação da 

equipe central da Diretoria para dar o suporte necessário ao desenvolvimento de ações que 

auxiliarão na ampliação das vagas ofertadas para a educação profissional. Para 2014 

pretende reofertar e implantar 02 cursos no Câmpus de Colorado do Oeste. 
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A educação à distância, segundo Maia, Meireles e Pela (2004) ―é uma das 

importantes ferramentas de transmissão de conhecimento e democratização da informação‖. 

Atualmente, no país considera-se que não deve ser vista como uma modalidade criada para 

substituir o ensino presencial, mas integrando-a em um sistema híbrido, conhecido como 

semipresencial. Segundo Borges (2005), o termo modalidade híbrida significa reelaboração 

em novos patamares da modalidade de educação presencial, com novas atividades, métodos, 

processos, concepções e paradigmas educacionais. 

Mesmo com esse avanço há necessidade de definição de políticas educacionais para 

enfrentamento desse problema –evasão escolar- sob pena de não se alcançar os objetivos 

pretendidos (FRAGA e BERALDO, 2009). 

Segundo Jardim e Jardim (2012) há um alto índice, 30%, de evasão nos cursos 

profissionalizantes ofertados pelo IFRO Câmpus Colorado do Oeste, Fraga (2009) afirma 

ser de 45% esse índice, fator esse, que é essencial para considerar o objeto de pesquisa. 

Constata-se que a evasão escolar no ensino a distância, conforme depoimentos dos 

Tutores presenciais e professores que atuam nos cursos ofertados no Câmpus Colorado do 

Oeste podem acontecer devido a vários fatores, dentre estes o cansaço físico, fenômeno esse 

que merece a atenção da pesquisa acadêmica. 

A Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por 

tecnologias, em que professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente, 

entretanto essa distância não pode ser justificativa como um processo natural que gere a 

evasão. Ou seja, a evasão não deve ser vista como algo inevitável na modalidade EaD e 

entendida como fator limitante na gestão de cursos à distância. Cabe assim identificarmos os 

motivos e prevenirmos sua incidência para tentar reduzi-la, pois a conclusão do curso é 

interessante para o aluno e para as políticas públicas. 

O objetivo geral é compreender os processos da evasão no Curso Técnico de 

Administração na modalidade de Educação a Distância, Câmpus Colorado do Oeste. Bem 

como apresentar estudos teóricos e metodológicos e documentais para os aprofundamentos 

de concepção de EaD e evasão escolar;Situar o Curso Técnico de Administração do Câmpus 

Colorado-IFRO; Identificar e analisar as razões alegadas pelos alunos evadidos no Curso 

Técnico em Administração na modalidade EaD, quanto aos fatores que interferem no 

processo de evasão. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

A Educação a Distância (EaD), constitui uma modalidade de ensino que vem 

crescendo rapidamente em todo o mundo. Visando a democratizar o ensino formal, levando 

educação a regiões remotas e de difícil acesso, a EaD tem atendido a uma série de pessoas 

ávidas por estes conhecimentos. 

Em Rondônia o Instituto Federal (IFRO) vem ofertando cursos profissionalizantes de 

nível técnico, selecionando candidatos para os cursos técnicos em Administração, entre 

outros, na modalidade educação a distância via satélite. Sendo um dos primeiros cursos a 

distância ofertados pelo IFRO, permitindo a acesso ao saber por uma população carente de 

conhecimento. 

A administração é uma ciência social aplicada, fundamentada em um conjunto de 

normas e funções elaboradas para disciplinar elementos de produção. Ela estuda os 

empreendimentos humanos com o objetivo de alcançar resultado eficaz e retorno financeiro 

de forma sustentável, ou seja: é impossível falar em Administração sem falar em objetivos e 

responsabilidades. 

Administrar exige conhecimentos, específicos, facilidade de se inter-relacionar, bem 

como ser flexível quanto pessoa.  Dessa forma é capaz de capacitar profissionais que 

executem as funções de apoio administrativo, desde protocolar documento até auxiliar na 

gestão de pessoas e informações, podendo atuar em vários setores, inclusive nas instituições 

públicas e privadas. 

Adota-se a metodologia de trabalhos interdisciplinares como meio de construir no 

aluno as capacidades de analisar, explicar, prever, planejar, intervir, supervisionar, na sua 

área de atuação, sem, no entanto, encará-las como elementos estanques e separados.  

No Processo de ensino-aprendizagem, quando o aluno se torna mais motivado fica 

mais capaz, autônomo para realizar os seus estudos, o que é fundamental para o ensino a 

distância, pois o aluno na modalidade a distância é o principal autor de sua aprendizagem, 

ficando à sua responsabilidade gerir o seu tempo de estudos, a realização das atividades e 

das avaliações.  

Pode-se entender a motivação como um comportamento que está inerente ao ser 

humano ao longo de toda sua existência, e muitos são os fatores que poderão contribuir ou 
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não para que o homem esteja motivado, que dependerá de suas experiências de vida, valores 

e das suas necessidades. 

Assim, os fatores para uma educação significativa, de acordo com Lindemen (1926 

apud OLIVEIRA, 2012), que fazem parte dos fundamentos da moderna teoria de 

aprendizagem de adulto,  que estes são motivados a aprender à medida que experimentam 

que suas necessidades e interesses serão satisfeitos; e que a orientação de aprendizagem do 

adulto está centrada na vida; por isto as unidades apropriadas para se organizar seu programa 

de aprendizagem são as situações de vida e não disciplinas. A experiência é a mais rica fonte 

para o adulto aprender; por isto, o centro da metodologia da educação do adulto é a análise 

das experiências; bem como que adultos têm uma profunda necessidade de serem 

autodirigidos; por isto, o papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação 

com os alunos e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los.\e que as 

diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade; por isto, a educação de adultos 

deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. 

A educação a distância pode apresentar inúmeras vantagens para a educação 

profissional, tais como: custo reduzido em relação a educação presencial, aprendizado 

controlado, interatividade, uniformidade de conteúdo e atualização rápida de conteúdo 

(Dalmau,2009). 

O ensino a distância proporciona acesso à capacitação e formação de indivíduos que 

estão geograficamente, em locais distantes, de centros de ensino. O aluno terá que 

administrar seu próprio aprendizado e ter responsabilidades em estabelecer seus próprios 

objetivos quanto ao seu estudo. Proporciona flexibilidade e autonomia em relação ao ritmo 

de aprendizagem do aluno. 

 Quanto ao perfil do aluno à distância, ele precisa ter a mente aberta, saber 

compartilhar sua vida, seu trabalho e experiências educacionais, saber fazer o gerenciamento 

do seu tempo, pensar criticamente e refletir. Além disso, deve ter autonomia e ser 

independente, porém não pode esquecer que ele precisar trilhar seus caminhos com outros 

alunos, mesmo virtualmente, para ter um ensino mais rico e profundo através das trocas de 

experiências (Palloff e Pratt, 2004). 

Ciente que a motivação do tutor, presencial ou não, é um fator primordial para o 

sucesso, pois apenas a utilização dos recursos tecnológicos de forma correta e pontual, faz 

diferença para o aluno que estar isolado geograficamente. 
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LINDEMAN (in Pinto, 2008), afirma que adultos são motivados a aprender à medida 

em suas necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isto estes são os pontos mais 

apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do adulto, em 

especial na modalidade EaD,porque esse  precisa estar motivado a apreender. 

A evasão escolar na Educação Profissionalizante representa uma problemática que 

afeta a formação e o desenvolvimento do jovem ou adulto que almeja se qualificar em busca 

de melhores empregos e qualidade de vida.  

O termo ―Evasão‖ significa subterfúgio, fuga, desculpa astuciosa, desvio, esquiva. 

Sendo assim, quando nos referenciamos a questão da evasão escolar nos remetemos a uma 

diversidade de situações de não permanência do aluno na escola e não apenas daquela em 

que o aluno escolhe sair (evadir-se, escapar, fugir) da escola.  

Para Bueno (1993), a palavra evasão pode estar significando uma postura ativa do 

aluno que decide desligar-se por sua própria responsabilidade.  

Atualmente a educação a distância, articulada com a utilização das novas tecnologias 

de informação e comunicação, apresenta-se como uma das alternativas viáveis para atender 

as necessidades da sociedade atual.  

Apesar desta modalidade educativa se caracterizar por uma educação que promove à 

interação, a interatividade, a cooperação e a aprendizagem colaborativa (LUCENA; FUCKS, 

2000), há um alto índice de evasão nessa modalidade de educação. Alunos que desistem no 

decorrer do curso, outros que se matriculam, mas nem sequer aparecem. 

São vários os fatores que interferem na questão da evasão da Educação a Distância 

(Fávero, 2006). Segundo Coelho (2002) e Moore e Kearsley (2007), as principais causas 

para a evasão são: Insatisfação com o tutor; Dificuldade de acesso à Internet; Complexidade 

das atividades; Dificuldade de assimilação da cultura inerente à EAD; Tecnologia 

inadequada ou falta de habilidade para usar a tecnologia corretamente. 

Cardoso (2011) é categórico ao afirma que não é só um fator que ocasiona a 

desistência dos alunos e Silva (1994) ao tratar de evasão escolar, leva nos a crer que não 

existe fracasso escolar, mas sim, alunos que não conseguem aprender o que se quer que eles 

aprendam. Por esse motivo, ver-se um número tão elevado de evasão nas escolas.    
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METODOLOGIA 

  

O universo do presente estudo corresponde a uma amostragem aleatória, a qual 

compreende 10% dos estudantes evadidos do curso técnico em Administração ofertado pelo 

IFRO Câmpus Colorado do Oeste. 

A turma inicialmente era constituída por 74 alunos, atualmente constam 21 alunos 

compondo essa turma, de acordo com a Coordenadoria da EaD /IFRO, em10/08/2013.  

A pesquisa foi realizada com alunos evadidos do Curso Técnico em Administração 

do ensino a distância do IFRO, Câmpus Colorado do Oeste. A pesquisa ocorreu no segundo 

semestre de 2013; caracterizada como qualitativa e exploratória. Utilizamos o método de 

survey. 

A fim de identificar os fatores responsáveis pela evasão dos estudantes que 

permanecerem na EAD/IFRO a coleta de dados foi feita mediante questionário realizado 

com 10% dos alunos que desistiram do curso.  

Segundo Severino (2007) questionário é: ―Conjunto de questões, sistematicamente 

articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos 

pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo‖.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Na figura 1 podemos observar que 83%, ou seja, 44 estudantes, do total de alunos 

evadidos, pertencem ao sexo masculino do curso EaD, no curso técnico em administração. 

Numa análise paralela em relação a gênero, é significativa a presença das mulheres nesse 

curso, 70% (Dados das matriculas no Curso de Administração, EaD do IFRO, em 2012). 

 

Figura 1 – Estratificação por gênero dos alunos evadidos da EaD/Técnico em Administração 
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Nesse sentido, os dados deste trabalho corroboram os do Censo EAD.br/2010, o qual 

indica que 75% dos alunos matriculados em cursos EaD/ Brasil, autorizados pelo MEC são 

mulheres.  

Segundo Lopes e Souza (2009), estudar pode não resolver todos os problemas sociais 

ou acabar com a injustiça social, mas é um dos meios pelo qual a pessoa pode reescrever sua 

própria história, portanto, ressaltado várias vezes o caráter ideológico da educação. Sendo 

assim, deixar explícito que esse caráter, sendo dado pela consciência social, traz a marca de 

sua origem, em termos concretos, refere-se à consciência de alguém. É um dos modos do 

pensar social, porém se expressa pela consciência dos indivíduos que se ocupam desta 

questão, que são indivíduos vivos, dotados de condições materiais e intelectuais, com 

interesses confessados e implícitos, com desejos e intenções, entre outras.  

Para Giovanetti (2006), a falta de acesso à educação formal é um dos fatores que 

deixa profundas marcas nos seres humanos, os quais vão, ao longo da vida, construindo uma 

autoimagem marcada pela falta e pela negatividade. A partir do momento que voltaram a 

frequentar a escola, perceberam-na como fonte de acesso a uma participação social mais 

efetiva, enfrentando os desafios do cotidiano.  

Elementos estes também identificados na nossa pesquisa, pois de acordo com os 

dados obtidos no Polo Colorado, o retorno à escola formal pelos alunos evadidos do Curso 

Técnico em Administração foi tardio, conforme podemos observar na figura 2: 

 
Figura 2: Tempo em anos que demorou para ocorrer o retorno à escola 
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Os alunos evadidos do curso EaD /Técnico em Administração apresentam grande 

heterogeneidade quanto à  idade, mas não quanto ao gênero, uma vez que o gênero feminino 

constitui  a maioria dos ingressos (83%), mas não dos evadidos, pois 80% dos evadidos são 

do sexo masculino e 20% feminino, entre os quais há evasão de alunos bem jovens, com20 

anos, e adultos com idade superior a 40 anos, conforme constatamos (Figura 3). 

 

Figura 3: Percentual de alunos EaD/Técnico em Administração quanto ao gênero e faixa etária 

 

 
 

 

Interessante destacar que a evasão do gênero masculino ocorreu de forma marcante e 

em todas as faixas etárias, o que é diferenciado da evasão pelo gênero feminino, em que 

apenas uma mulher desistiu e na faixa etária jovem, com idade entre 20-25 anos, que 

justifica sua saída do curso por afirma ser em função do cuidado da família. Conforme 

podemos constatar em seu próprio depoimento: 

―A minha desistência foi porque não consegui ninguém para cuidar da 

minha ―enteada‖. As dificuldades que enfrentei para me concentrar não 

seriam suficientes para me fazer desistir, fiquei muito triste por parar, mas 

infelizmente essa foi a realidade‖. 

 

Entretanto, é interessante notar que entre os alunos que retornam ao ensino formal 

via modalidade EaD (Fig.4) , observa-se que entre os evadidos  pesquisados, seis (75%) 

destes afirmaram ter escolhido estudar na modalidade EaD, devido a serem poucos dias 

presenciais, ou seja, que teriam que ir à escola presencialmente. E apenas um (12,5%) 

devido à qualidade de ensino e outro (12,5%) não respondeu a referida questão. 
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Figura 4: Escolha da modalidade EaD para retornarem a estudar  

 

 
 

Os discentes que participaram da pesquisa reconhecem a importância de terem retornado à 

sala de aula, bem como a qualidade do curso EaD ofertado pelo IFPR em parceria com o 

IFRO, mas fazem críticas quanto à demora na distribuição dos livros (material 

escrito),conforme pode observar na figura 5. 

 
Figura 5: Percentual de alunos EaD/Técnico em Administração insatisfeito quanto a demora na distribuição do  

                material impresso 

 
 

Alguns discentes afirmam que abandonaram o curso por estarem trabalhando, não ter 

tempo para realizar as tarefas propostas, tendo dificuldade para acompanhar os conteúdos 

trabalhados. 

Os evadidos, quando questionados sobre há quanto tempo não frequentava uma 

instituição de ensino, além de responder prontamente à pergunta justificavam dizendo que 

tinham dificuldade em raciocinar rapidamente. De acordo com os depoimentos em 

entrevista, eles reconhecem que, por terem ficado muito tempo fora do ensino formal 

(Figura 6), tinham dificuldades para acompanhar a turma, dificultando o entendimento do 
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conteúdo ministrado, além do cansaço físico causado pela sobrecarga de trabalho durante o 

dia. Conforme observamos abaixo em algumas citações de relatos por esses alunos: 

 

―As dificuldades que enfrentei para fazer as contas, me concentrar e pensar 

para escrever. (Pedro, 36 anos, 2013) 

―Sobrecarga de trabalho para manter a famìlia, difìcil pensar ligeiro. Então 

o tempo que tinha para estudar era pouco. E eu um pouco lento‖. (Divino 

,29 anos, 2013) 

―Emprego! Estava viajando muito e perdendo muitas aulas... não tinha 

como acompanhar depois‖. (Paulo, 35 anos, 2013) 

 

Independente do tempo que os educandos ficaram fora do ambiente escolar, 

conforme observamos na figura 6, há inúmeros motivos para retornarem ao ensino formal, 

em média de 2 anos, tendo um deles afastado há 7 anos e outros há 4,5 anos: 

 
Figura 6: Tempo afastado do ensino formal em anos 
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Contudo, os discentes evadidos do referido curso, quando questionados sobre a 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC‘s) no cotidiano escolar, ou 

seja do ambiente virtual de aprendizagem, 50% sentem dificuldade em interagir e até mesmo 

acessar (Figura 7), por não possuírem computador ou não terem o habito de utilizar essa 

ferramenta. 

Seguem abaixo algumas citações de relatos por alunos evadidos pesquisados: 

 

―Um pouco por ser mais complexo... mais resumido nas questões das 

matérias, isso dificultou um pouco‖. (João, 2013) 

―Informações confusas no site do IFPR. Acho que é porque é muito 

complicado o computador‖. (Pedro, 2013) 
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Figura 7: Interferência da utilização de TIC‘s na aprendizagem 

 
Observe-se na Figura 8 os motivos indicados pelos estudantes nas respostas ao 

questionário sobre o fato de terem se afastado do Curso Técnico em Administração/EaD, no 

Pólo Colorado do Oeste 

 

Figura 8: Fatores da desistência apontados pelos discentes da EaD/Técnico em Administração 

 
 

Constatamos ainda tais dados de forma clara, nos relatos e questionários, elementos 

como: o cansaço devido à sobrecarga de trabalho, o cuidado da família, bem como outros 

fatores decisivos na tomada de decisão. 

 

―A minha desistência foi porque não consegui ninguém para cuidar da 

minha ―enteada‖. (Ana, 2013) 

―Foi por causa da minha saúde, por isso acabou atrapalhando a minha ida 

ao curso‖. (Paulo, 2013) 

 

O motivo principal mencionado pelos discentes em relação à evasão escolar, nesta 

modalidade, é a escassez de tempo em virtude de uma sobrecarga de trabalho. Constatamos 
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a evasão se dá em média no primeiro ano de curso EaD, ou seja, no primeiro semestre ou no 

segundo (Figura 9). 

 
Figura 9: Período de desistência dos discentes no Curso Técnico em Administração/EaD 

 
 

 

Esse período seria aquele em que o aluno ainda estaria se adaptando com o ambiente 

escolar e a utilização das TIC‘s, conforme afirma Harasim (2005). 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 A educação constitui a base para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 

consciente, logo a EaD deve continuar um ensino de qualidade, mas é preciso que o aluno 

tenha um perfil que inclua responsabilidade, auto-motivação, participação, disciplina e 

perseverança, afim de evitar a evasão e termos uma educação de qualidade.Importante 

ressaltar que a evasão nessa modalidade de ensino – EaD ocorre  mais por questões pessoais 

do estudante para estudar do que com a qualidade do curso e a gestão do mesmo. 

A utilização de tecnologias de informação e comunicação são ferramentas 

importantes, para disseminar conhecimento/informações a locais distantes e/ou de difícil 

acesso a outras modalidades de ensino, devendo facilitar o acesso e a compreensão por parte 

dos discentes, porem vimos que às vezes constitui um fator limitante para permanência do 

aluno. 

É essencial concentrar a atenção nos estudantes trabalhadores, utilizando métodos, 

técnicas e tempo adequados aos mesmos. Pois, o principal motivo elencado pelos evadidos 

foi justamente a sobrecarga de trabalho.  
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Visando minimizar a evasão na modalidade EaD é primordial um módulo inicial que 

trabalhe com a questão de competências (eficácia,eficiência...), valores 

(Responsabilidade,compromisso, comprometimento, atitude), utilização adequado do tempo 

e importância do trabalho em grupo. 
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WEBLETRAMENTO COMO AGENDA PEDAGÓGICA CONTEMPORÂNEA 

 

Robério Pereira Barreto
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RESUMO:  
Este trabalho objetiva colocar na agenda das discussões pedagógicas e epistemológicas da 

academia, os desafios, os impactos e as mudanças nas atividades letradas dos ―nascidos digitais‖ 

na web, especialmente, no que se refere ao ensino e à aprendizagem de escritas em redes sociais. 

Para tanto, apresento aqui, Webletramento. Categoria teórica, oriunda de pesquisa de 

doutoramento realizada no contexto de escolas básicas de cidades do Centro-Norte bahiano, de 

onde surgiram os participantes da pesquisa, professores e estudantes. Com estes, vivencie várias 

interações; escrita pessoal, profissional e artístico-literário. Tais vivências se deram em dois 

espaços, a saber: interação face-a-face na escola, quando apliquei questionários e fiz entrevistas 

e grupo focal; interações virtuais nas redes sociais e weblogs, quando acompanhei 

diuturnamente as produções de gêneros textuais e literários múltiplos dos agentes e 

respectivamente os comentários, os compartilhamentos dos leitores. A presença constante 

nesses ambientes foi orientada pela Etnografia virtual. A compreensão de dados, na The 

Grounded Theory. A dinâmica on-line e off-line com as escritas e os participantes da pesquisa 

me levou à categoria teórica relacionada ao letramento em ambientes digitais até então não 

estudada pela academia, Webletramento. Daí afirmo: Webletramento se constitui nas e como 

práticas sócio-interacionais de escritas dos sujeitos nos ambientes digitais e redes sociais, onde 

subjetividades e ideologias se formam em discursos coletivos. O desenvolvimento do 

webletramento em si mesmo não modifica, tampouco despreza as bases tradicionais de 

conhecimentos e das práticas de escritas tradicionais. Ao contrário, o Webletramento insiste em 

reconhecer etnograficamente os novos lugares e as inovações sociais e linguísticas e, em 

especial, as formas e as práticas webletradas assumidas pela geração dos nascidos digitais. 

Assim, o webletramento como categoria teórica e metodológica para o ensino de práticas de 

escritas e de leituras na sala de aula demanda de uma abordagem pedagógica voltada para o 

reconhecimento da autonomia linguística, social e cultural da aprendizagem em rede dos 

estudantes. 

 

Palavras-chaves: Webletramento. Web. Práticas interacionais e pedagógicas. Nascidos digitais. 
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INTRODUÇÃO 

 A sociedade contemporânea vem reclamando por inovações em diversos 

campos, especialmente, na Educação e nas Ciências Humanas. Isto vem ocorrendo 

porque estamos diante de emblemáticas conquistas, dentre elas, se destaca as 

tecnologias de informação e comunicação - TICs. Com elas, a globalização e à 

popularização da internet pelo mundo, coloca em suspeição muitas das práticas sociais e 

educacionais até então cristalizadas como verdades absolutas. 

 Este cenário tem mostrado como têm sido amplas as discussões entre a 

manutenção clássicas de conceitos, o desenvolvimento e as possibilidades de mudanças 

sociais, educativas e metodológicas no contexto das práticas de ensino e aprendizagem e 

de processos de aquisição de escrita e de leitura dentro e fora da escola. Estou me 

referindo aos conceitos de letramento que ainda permeiam o imaginário social e as 

ações de professores da educação básica. Muitos destes profissionais ainda têm suas 

atividades de ensino voltadas para a aquisição dos modelos clássicos de letramento, 

esquecendo-se que de vivemos numa sociedade tecnológica e digital, onde informações 

e saberes são veiculados em suportes com tecnologias embarcadas capazes de 

permitirem interações multissemióticas – computadores - nunca antes imaginadas tanto 

por professores quanto pelos suportes tradicionais – livros didáticos - usadas pela 

escola. 

 A partir de revisitações aos estudos clássicos sobre letramento passo a colocar 

em cena a categoria teórica Webletramento, a qual se constitui como possibilidade para 

a reorganização do pensamento sobre as práticas letradas em voga hoje no contexto da 

web e suas redes sociais. 

Esta proposição, de longe, significa quaisquer desconhecimentos de que os 

letramentos propostos desde Street (1970) até hoje, têm sua função diminuída, ao 

contrário, o webletramento bebe em todas essas fontes, talvez por isso seja uma 

possibilidade metodológica real para ser aplicada na sala de aula. Por isso, o 

desenvolvimento do webletramento em si mesmo não modifica, tampouco despreza as 

bases tradicionais de conhecimentos e das práticas de escritas tradicionais. O 

Webletramento insiste em reconhecer etnograficamente os novos lugares e as inovações 

sociais e linguísticas e, em especial, as formas e as práticas webletradas assumidas pela 

geração dos nascidos digitais. 

 Este comportamento traz para o espaço escolar uma série de provocações, desde 

as questões estruturais – os espaços de interações antes ocupados intenso movimento, 
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agora ganha grupos conectados aos seus dispositivos movéis – celulares e smartphones 

– até aspectos cognitivos e sociais, quando os estudantes tornam-se conectados as redes 

de comunicação e interação on-line, ultrapassando os limites impostos pelos muros da 

escola. 

 

Webletramento: nova agenda às práticas pedagógica com a escrita na sala de aula 

 

 Nessa senda, as práticas interacionais de escrita, através das redes sociais, 

permitem ao professor e aos estudantes o acesso ao webletramento, no qual estão 

implicadas sociossemioses pelas quais os estudantes mostram-se mais atraídos. 

Opondo-se, assim, ao monolitismo presente nas atividades de escrita escolar, nas quais a 

base linguística sobrepõe-se aos demais formatos discursivos presentes na comunicação, 

mediada pelas ferramentas da web. 

As bases cognitivas, epistemológicas e teóricas que orientam a discussão a 

respeito das práticas interacionais de escrita e que levam ao webletrmento, partem da 

premissa de que a sociedade contemporânea, ora organizada nos fundamentos da 

tecnologia da informação e comunicação, tem desconstruído vários paradigmas, entre os 

quais está a ideia de educação bancária centrada no professor, bem como o modus de 

adquirir e produzir linguagens escritas até então, somente possível, no âmbito da escola. 

Essa realidade, porém, é agora confrontada pela prática cotidiana de interação escrita 

dos estudantes através do acesso ao computador ligado à internet.  

Assim, as redes sociais têm possibilitado ações de webletramento, cujos pontos 

de tensão evidenciam-se porque os professores não acompanham as mudanças no modo 

de escrever dos estudantes conectados ao mundo digital. Da mesma forma, a escola 

ainda não absorveu essas produções como práticas contemporâneas de produção e 

socialização de conhecimentos diversos, nas quais as ações interativas entre sujeitos 

acontecem por meio da efetiva produção textual em rede. 

Esta proposição nasce, portanto, de inquietações, quais sejam: por que 

professores, especialmente, aqueles da Educação Básica das escolas públicas de Irecê e 

microrregião não utilizam de maneira efetiva as redes sociais para interagir com 

estudantes através da cultura escrita presente na web? Em que medida, práticas 

pedagógicas com gêneros textuais múltiplos produzidos no e para as redes sociais 

ampliariam os horizontes de estudantes e professores no que diz respeito a práticas 
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diversas de ensino com textos? De que modo as práticas pedagógicas, até então usadas 

pelos professores, potencializam a escrita de textos dos estudantes?  

O objeto de discussão aqui apresentada – Webletramento - está situado nas 

práticas interacionais de escrita e de leitura na web. Nesse sentido, está-se diante de uma 

provocação: a efetivação webletramento como categoria pedagógica requer uma 

metodologia de caráter interdisciplinar, já que se baseia nos princípios da dialogicidade 

e da interação com os dados. 

A princípio, isso nos levou à etnografia virtual com Hine (2004), para quem a 

etnografia virtual é a nova perspectiva de se fazer pesquisa de caráter etnográfico, em 

virtude de se viver numa sociedade da informação e comunicação digitais e em rede. 

Para isso, a pesquisadora londrina considera a internet como espaço cultural e, ao 

mesmo tempo, artefato cultural da sociedade contemporânea. 

Além disso, discutem-se as tecnologias e suas relações com o ser humano da 

atualidade, produtor contínuo de textos em ambientes online. Hine (2004) esclarece 

ainda que a etnografia virtual é a mesma etnografia clássica, mas com um novo objeto 

de estudo: as interações sociais dos sujeitos na internet. 

Assim sendo, tomam-se como base metodológica os princípios propostos pela 

etnografia virtual, visto que, de acordo com Hine (2004), eles apresentam as 

potencialidades requeridas para que se obtenham os procedimentos necessários ao 

entendimento dos processos interacionais e sociais presentes na comunicação via web. 

 Desse modo, a etnografia virtual permite um estudo da perspectiva das 

interações mediadas e mostra, através de um exemplo concreto, os processos, os 

problemas e os benefícios envolvidos em tal perspectiva: 

Las relaciones que se forman en Internet también tienden a estabilizar 

la tecnología, así como a fomentar la comprensión común de sus 

formas específicas de ser y funcionar. Si bien la Red ha sido 

presentada como una tecnología transcendental en sí misma, capaz de 

superar dualismos como Sí mismo/otro, real/virtual, naturaleza/cultura 

y verdad/ficción, lo cierto es que tiene una relación mucho más 

compleja con estas distinciones.
490

 (HINE, 2004, p. 22). 

 

                                                           
 
 
 
490 As relações que se formam na internet também tendem a estabilizar a tecnologia, assim como  fomentar a 

compreensão comum de suas formas específicas de ser e funcionar. Embora a rede tenha sido apresentada como 

uma tecnologia transcendental em si mesma, capaz de superar dualismos como si mesmo/outro, real/virtual, 

natureza/cultura e verdade/ficção, o certo é que se tem uma relação muito mais complexa com estas distinções. 

(HINE, 2004, p. 22, tradução própria). 
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Com efeito, os diálogos com teóricos da área da tecnologia da informação e 

comunicação, com estudiosos da educação e da linguagem, bem como a interpretação 

de dados oferecidos pelos participantes, por meio de suas informações verbais e das 

produções escritas na web, possibilitaram apresentar uma proposta metodológica 

fundamentada epistemologicamente no conceito de novos estudos de letramento. 

Com essa proposta, busca-se o reconhecimento de que os estudantes devem ser 

orientados para novas atividades de leitura e escrita em que o uso do computador e da 

internet facilitem práticas interacionais e dialógicas com os professores. 

Nessa senda, tem-se como expectativa que professores do Ensino Básico das 

escolas públicas interatuem com práticas de leitura e escrita realizadas pelos estudantes 

na web. Com isso, terão ampliadas suas bagagens teóricas e metodológicas, além de 

poderem articular práticas pedagógicas inovadoras voltadas ao ensino de leitura e de 

escrita para além do espaço fechado de sala de aula, rechaçando a tradicional aula de 

redação desarticulada da realidade social e cultural dos aprendizes – autores e 

produtores de textos cujos sentidos incluem uns aos outros no sistema comunicacional 

da web. 

O procedimento etnográfico ao qual se vincula a tese já mencionada acima é 

continuação da exploração que vem sendo feita desde 2009, momento em que se iniciou 

a observação sistemática das produções escritas e das leituras realizadas em weblogs de 

professores das redes públicas de ensino de Irecê. 

No que diz respeito à cultura escrita e ao letramento presentes na escola, as 

práticas de leitura e de escrita recorrentes na web tendem a provocar conflitos nas 

práticas pedagógicas - as ações que o professor usa para ensinar, que envolvem desde a 

maneira de preparar a aula, à técnica e a metodologia a ser usada – construtivismo, 

técnica de transmissão cultural ou outras formas que levem ao reconhecimento das 

habilidades e das competências que se quer que os alunos desenvolvam. 

Ao final de cada processo de ensino-aprendizagem - dos professores, porque o 

modo tradicional de ensinar é questionado pela emergência e pela interação dos agentes 

que usam a escrita na web como prática sociocultural para intercâmbios e diálogos 

visando à inserção do outro na linguagem escrita. 

Dessa forma, a escola, nesse contexto, tem como prioridade rever suas ações e o 

seu papel no aprimoramento da sua prática educativa. É necessária, porém, uma análise 

sobre seus conceitos didático-metodológicos de forma a adequar sua postura pedagógica 

ao momento atual. É preciso que a escola se coloque na posição de organização 
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principal e mais importante na evolução dos princípios fundamentais de uma sociedade, 

para cumprir, assim, a sua função transformadora e como idealizadora de 

conhecimentos científico-filosóficos, pautando o resultado de suas ações em saber 

concreto.  

O estudo das práticas de leitura e escrita realizadas na web por estudantes e 

professores permite uma reflexão sobre a prática pedagógica dos professores, no que diz 

respeito ao reconhecimento de que a web é, por si, espaço de circulação de culturas, em 

especial, aquelas realizadas por meio da escrita. 

No pensamento teórico de Street, estão articuladas perspectivas que conduzem 

ao entendimento de que o letramento está acontecendo em todos os lugares, e as práticas 

de leitura e escrita recorrentes na web deveriam ser conhecidas como webletramentos, 

uma vez que convergem, a um só tempo e espaço, elementos verbais e não verbais no 

ato de escrita. 

Na verdade, trata-se de uma ação autônoma, separada e culturalmente vinculada 

às motivações intrínsecas e extrínsecas dos sujeitos sociais em determinado contexto.  

De acordo com Street (2014),  

a noção de práticas de letramento através das interações escrita na 

web nos possibilita fazer uma reflexão que necessariamente traz 

implicações para a política de educação e, portanto, não é uma 

abordagem que simplesmente descreve eventos e busca regularidades. 

(STREET, 2014, p. 40, grifo meu). 

 

A afirmação de Street (2010) corrobora com a ideia de que os agentes 

comunicativos que atuam livremente na web por meio de interações da cultura escrita 

não estão vinculados à visão pragmática da escrita escolar. Ao contrário, produzem 

escrita e leitura de modo a sustentar o processo autopoético recorrente nos weblogs, ―o 

conceito autopoiesis é uma espécie de metateoria, que não deve ser apresentada como 

instrução da base metodológica da pesquisa empírica, no sentido de exigir-lhe 

prognósticos estruturais, mas sim como uma orientação geral‖ (LUHMANN, 2010, p. 

125), em que se transformaram as relações sociais e culturais fundadas no fazer escrito 

da rede digital. A empiria potencializou e auxiliou a sustentação do conceito de 

webletramento. 

Aplica-se webletramento na perspectiva de que a web potencializa autonomias 

cognitiva, intelectual e social, em que a escrita e a leitura se justapõem para a realização 

de eventos discursivos nos quais a produção de escrita e de leitura se torna atividades de 
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resistências aos paradigmas de ensino e de suas aprendizagens, até então baseadas na 

(equação) ação de Alfa + Beta. 

 Para Soares (2002), esses mecanismos tecnológicos e digitais permitem a 

reconfiguração do conceito e da prática de letramento até então vigentes no contexto 

educacional. Segundo a autora, 

[...] na verdade, essa necessidade de pluralização da palavra 

letramento e, portanto, do fenômeno que ela designa, já vem sendo 

reconhecida internacionalmente, para designar diferentes efeitos 

cognitivos, culturais e sociais em função ora dos contextos de 

interação com a palavra escrita, ora em função de variadas e múltiplas 

formas de interação com o mundo – não só a palavra escrita, mas 

também visual, auditiva, espacial. (SOARES, 2002, p. 155-156). 

 

Nesta vereda teórico-metodológica, Rojo (2009) ao referir-se às novas práticas 

letradas que os ambientes virtuais possibilitam a todos, afirma que a web potencializa 

multiletramentos, divididos, conforme o novo pensamento de Streep (2003), em 

letramentos dominantes e letramentos vernaculares. Os primeiros têm como agentes de 

propagação ―professores autores de livros didáticos, especialistas, pesquisadores, 

burocratas, padres e pastores, advogados e juìzes‖ (ROJO, 2009, p.102), que reforçam, 

cada vez mais, os ideais de dominação e de privilégio do mundo da escrita na vertente 

prestigiada Os segundos, por sua vez, não são regulados pelas instituições sociais, ―mas 

têm sua origem na vida cotidiana, nas culturas locais.‖ Como tal, frequentemente são 

desvalorizados ou desprezados pela cultura oficial e são práticas, muitas vezes, de 

resistência. (ROJO, 2009, p.103). 

 Nessa lacuna conceitual, coloca-se em destaque, para discussão e apreciação do 

meio acadêmico, o conceito de webletramento, entendido a partir da convergência de 

letramentos dominante e vernacular, existentes na internet, uma vez que na web, vários 

agentes de letramento posicionam-se em redes de comunicação – comunidades virtuais 

como weblogs e fóruns educacionais. 

 Dessa forma, a grande contribuição à educação é a busca por uma metodologia 

para o ensino e a aprendizagem de escrita e de leitura através do uso da web como 

espaço interacional, no qual se permita aos estudantes e aos professores da Educação 

Básica a inserção e a participação como autores de processos comunicacionais na rede.  

A junção dessas categorias nos leva a construir e a defender a conceitualização 

de webletramento, haja vista a web permitir a todos que a ela têm acesso produzir, 
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comunicar e socializar saberes articulados, a partir dos usos interacionais das 

ferramentas e linguagens digitais disponíveis. 

 Desse modo, o webletramento seria a articulação da técnica de escrita e de 

leitura usada pelos seus antecedentes: letramento computacional, letramento digital, 

letramento dominante e vernacular, através dos quais se realizam comunicação e 

produção de sentidos em redes de produção textuais. 

 Para Schetzer e Warschauer (2000), a comunicação mediada pelo computador 

leva à autonomia dos agentes de letramento, visto que cada um realiza práticas para 

criar e organizar páginas da web de acordo com suas necessidades comunicacionais. Isto 

certamente é uma prática de webletramento.  

Assim,  

Saber como navegar nas fontes de informações da Internet, pesquisar 

por informações e criticamente avaliar e interpretar o que é encontrado 

representa talvez o mais crítico conjunto de habilidades do letramento 

digital [...] saber como usar as ferramentas de pesquisa efetivamente e 

então ser capaz de ler às pressas e examinar cuidadosamente para ver 

se o que é encontrado é remotamente de interesse, enquanto 

simultaneamente faz julgamento de acordo com sua fonte, validez, 

fidedignidade e exatidão. (SHETEZER; WARSCHAUER, 2000, p. 

175). 

  

Os autores ressaltam que o fato de professores e estudantes terem acesso à 

tecnologia da informação e comunicação já lhes faculta a aprendizagem dos processos 

linguísticos e culturais que asseguram a comunicação efetiva através da prática de 

escrita e de leitura em espaços digitais de webletramento – weblog. Isso significa que a 

interação via escrita e leitura, por meio do computador, deve envolver novos modos de 

participação e colaboração advindos da escola, uma vez que, no universo da web, a 

interação tem sido constantemente reclamada. 

 Dessa maneira, questiona-se: os estudantes que têm acesso ao computador ligado 

à internet serão webletrados?Sim. A priori é o que se defende aqui, pois se trata de 

sujeitos que, interagindo com a linguagem e a estética da web, tornam-se capazes de 

ativar cognitivamente práticas letradas no desenvolvimento de ações comunicativas 

entre si. 

 Xavier (2005, 2009, 2011) trata da questão do letramento considerando que se 

tem o letramento digital nesse contexto de ensino-aprendizagem de escrita e de leitura 

no viés de práticas de inclusões sociais dos sujeitos. O autor evidencia sua concepção de 

letramento ao reafirmar que tal aç 
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implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas 

tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital 

pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e 

sinais verbais e não verbais, como imagens e desenhos, se 

compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque 

o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital. 

(XAVIER, 2005, p. 134). 

 

No caminho das mudanças promovidas pelas TICs, no contexto da globalização, 

nas últimas décadas, webletramento reclama por novos mecanismos de ensino-

aprendizagem de escrita e leitura de acordo com as emergências requeridas pela 

comunicação cotidiana. Assim, a circulação de informação no meio digital tem levado a 

novas maneiras de produzir e, especialmente, de circularem, nas comunidades letradas, 

novos gêneros textuais, contestadores da ideologia de letramento discutida na cultura 

escrita hegemônica. 

Dessa forma, as questões ético-estéticas do ato de ensinar a escrever no weblog 

têm se constituído como nova emergência educacional, por isso tem sido vistas como 

pontos de tensão, exigindo que o professor ensine aos estudantes a trabalharem com 

conteúdos estéticos, éticos e morais ora produzidos e socializados na web. Desse ponto 

de vista, a produção de escrita no weblog precisa evidenciar os procedimentos estéticos 

que o ato de escrever requer aos atores sociossemióticos da escrita. 

 A escola deve possibilitar a construção de pontos de referência para a 

capacitação de professores habilitados a utilizarem o ensino de escrita como práticas 

pedagógicas que a web potencializa aos profissionais de educação na atualidade, 

inserindo, portanto, a presença da internet no cotidiano das escolas.  

Os professores, de modo geral, ainda não entendem essa ferramenta como um 

suporte das práticas pedagógicas para melhoria no ensino de escrita. Ela precisa ser 

problematizada na perspectiva de que se podem criar tensões que conduzam todos a 

uma prática contestadora do fazer educacional, por meio do uso da escrita como 

tecnologia que promove a cultura da participação. 

 Uma vez que exista uma educação tecnológica presente e emergente requerida 

pelos estudantes é fundamental que o professor da Educação Básica tenha acesso a esses 

princípios contemporâneos de inovação educacional, pedagógica e tecnológica que o 

sistema requer. Essas questões constituem-se como pano de fundo para que se sustente a 

tese de que a categoria webletramento avança qualitativamente sobre a prática 

pedagógica e educacional centrada nos clássicos conceitos de letramento. 
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 A realidade da web reclama que o ato de escrever seja composto por uma 

percepção ética e estética relevante e, como tal, exige do profissional da linguagem 

ações articuladas com os usos das ferramentas digitais disponíveis pela web a serviço da 

educação. 

 

Webconsiderações 

 Por fim, essas teses apontam na direção de uma aprendizagem de escrita e leitura 

relacionadas com a realidade da cultura e da cidadania digitais reclamadas pelas 

comunidades digitais, onde adolescente transitam com facilidade, em especial, aquelas 

em que os estudantes são ―nativos digitais‖ e apresentam saberes de linguagem escrita 

pertinentes a esse espaço de comunicação interacional. 

 No que diz respeito à materialização dos saberes teóricos exigidos pela empiria 

da tese, há nela elementos fundantes, quais sejam: a) A web propõe novos modos de 

comunicação e interação verbal, visto que os estudantes que praticam e vivenciam o 

webletramento têm e/ou desenvolveram uma plasticidade cerebral singular; b) A web 

provoca nos professores deslocamentos epistemológicos e pedagógicos, visto que o 

corpo de conhecimento nela presente está para além do instituído pelo currículo e pelo 

ambiente escolar; c) A cultura e a cidadania digitais promovidas pela web pedem novas 

práticas de ensino e aprendizagem de leitura e de escrita além das práticas pedagógicas 

da escola moderna; d) O webletramento justapõe-se às práticas de letramento já 

desenvolvidas pelos estudos dos teóricos canônicos da academia e; e) O webletramento 

promove a agitação intelectual, física e cognitiva do corpo escolar, isto é, professores e 

estudantes são colocados diante de sistemas tecnológicos que os levam a uma postura 

participativa de ensino e de aprendizagem da cultura escrita. 

 Dessa maneira, torna-se imperativo colocar o webletramento como agenda 

pedagógica no contexto da escola básica, bem como nos curso de formação de 

professores, quando estes terão acesso fundamentos teóricos e metodológicos 

relacionados aos múltiplos letramentos possibilitados pelas tecnologias digitais ora em 

voga na sociedade que, reclamando por letramentos que atendam as demanda sociais 

que a web requer colocam em discussão as velhas práticas de ensino de escrita e leitura 

até então vigentes na escola de todo país.  

 

 

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1601 

Referências 

BARRETO, R.P. Tecnologias intelectuais chat e weblog: modus de produção de 

linguagem na web. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia, 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, Departamento de 

Educação.  

BARRETO, R. P.; BALDINOTTI, S. Ciberdiscurso e interculturalidade na web. 

Tangará da Serra, MT: Sanches, 2005.  

CHARMAZ, Kathy. A construção da teoria fundamentada: guia prático para análise 

qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

HINE, Christine. Etnografia virtual. Barcelona, UOC, 2004. 

McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São 

Paulo: Cultrix, 1964 [d.p.]. 

PALFREY, John. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de nativos 

digital. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

PRENSKY, Marc. Teaching Digital Natives, Partnering for Real Learning, Papack, 

2010. 

ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parabola 

Editorial, 2009. 

STREET, V. Brain. Letramentos sociais:abordagens críticas do letramento no 

desenvolvimento, na etnografia e na educação. São Paulo: Parabóla, 2014. 

SHETZER, H.; WARSCHAUER, M. Na electronic literacy approach to network-based 

teaching. In: WARSCHAUER, M.; KERN, R. (Orgs.). Network-based language 

teaching: Concepts and Practice. Nova York: Cambridge University Press, 2000. P. 

171-185. 

SOARES, Magda. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. 

Educação & Sociedade, Campinas, v. 23, n.81, p. 143-160, dez. 2002. 

XAVIER, Antonio Carlos; CORTEZ, Suzana (Org.). Conversas com lingüistas: virtudes 

e controvérsias da linguística. Rio de Janeiro: Parábola, 2005.  

 



 

“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Livro Digital – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 1602 

GT 19: Meio Ambiente 

 

A humanidade sempre teve uma intensa relação com a natureza. No início, o homem 

primitivo dependia das condições por ela ditada, porém, esta relação se diferenciou ao 

longo da história, pois o homem, acreditando que não mais fazia parte da natureza, se 

distanciou. Não demorou para se ver uma crise na relações entre sociedade e o meio 

ambiente. No entanto, a partir da década de 90 os seres humanos começaram a 

observar que a consequência de seu egoísmo tinha lhe custado caro (buraco na 

camada de ozônio, escassez de água, aumento da pobreza, desastres naturais, entre 

outros.). A separação do ser humano/natureza trouxe consequências desastrosas para 

todas as gerações, deixando clara a certeza que atitudes precisam ser tomadas em 

virtude da série de ações egoístas realizadas pelo homem. A degeneração dos 

ambientes urbanos e rurais na busca da exploração de espécies e na busca de 

desenvolvimento econômico tende a promover perdas inestimáveis de qualidade de 

vida das populações. Nas últimas décadas, iniciaram-se as discussões de como se 

preservar os recursos naturais, percebendo então que o homem começa a mudar seu 

papel egoísta e degradador, colocando - se como dependente do meio ambiente. Sendo 

assim, a natureza volta a ser valorizada, e agora com ênfase em todos as áreas do 

meio ambiente. O objetivo deste grupo de trabalho é proporcionar um espaço para o 

debate científico dos dilemas, conflitos entre o desenvolvimento e o meio ambiente em 

nossa sociedade. Assim, serão considerados textos que discutam, a partir das 

perspectivas da conservação da biodiversidade, água, ecologia, educação ambiental, 

mudanças climáticas, ecologia e agricultura familiar com visão na sustentabilidade. 

 

Coordenadores: 
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AS TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM NATURAL E CULTURAL 
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491
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492

 

 

RESUMO: 

Este trabalho é um relato de experiências realizado na escola Marechal Cândido Rondon 

Assentamento Antônio Conselheiro Agrovila (19) 65 km de Tangará da Serra, junto com os 

alunos do 3º ciclo. Foi estudada a dinâmica natural na formação das paisagens, para 

compreender ao longo da história geológica, iniciada há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando 

o planeta terra passou por grandes transformações provocando mudanças significativas nas 

paisagens de sua superfície. Foram trabalhadas com os alunos as possibilidades dessas 

mudanças instigando a realizar o mapa mental para ver se o mesmo tem a percepção efetiva 

da paisagem e condições de transpor essa informação para o papel. Discutimos os 

componentes e as diversas formas de apreensão e de representação de uma paisagem ao 

observá-la. No primeiro momento foi realizada uma tarefa representando o trajeto percorrido 

de sua casa até a escola, registrando as transformações naturais e culturais fazendo as troca de 

atividades entre si e analise de diferentes tipos de paisagens e quais os elementos mais 

significativos representados. Foram confeccionados com os educandos cartazes com figuras 

de paisagens naturais transformadas pela dinâmica natural e com figuras de paisagens 

modificadas pela ação humana, passeio na biblioteca, aula de campo nas proximidades da 

escola, sensibilizando o a compreenderem as transformações ocorridas ao longo do tempo no 

meio ambiente como a ação do homem na natureza. Foi observado que os educandos 

descobriram as transformações das paisagens natural e cultural a partir do trabalho realizado. 

Os educandos ficaram entusiasmados ao relatar minuciosamente o trajeto percorrido da sua 

casa até a escola, representandos através de desenho e através da oralidade e escrita. 

 

Palavras-chave: Paisagem. Natural. Cultural. 
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INTRODUÇÃO 

 

A realização deste trabalho escolar envolveu alunos e professores imbuídos de uma 

vontade de entender o novo, mas considerando o passado neste espaço configurado em 

constantes transformações tanto nas mudanças naturais quanto culturais. A comunidade 

escolar Marechal Cândido Rondon está situada no Assentamento da Reforma Agrária: 

Antônio Conselheiro, na agrovila 19 – km 56 da MT 339, no município de Tangará da Serra e 

contempla 15 agrovilas.  

O presente artigo teve como objetivo estudar a dinâmica natural na formação das 

paisagens e compreender ao longo da história geológica, iniciada há cerca de 4,5 bilhões de 

ano quando o planeta terra passou por grandes transformações, provocando mudanças 

significativas nas paisagens de sua superfície. Exercitar as diversas possibilidades de 

observação e representação da paisagem. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Dentro deste espaço cultural e paisagístico está o antigo casarão do Marechal Cândido 

Mariano da Silva Rondon, palco de grandes manifestações que passa pelo processo de 

tombamento histórico, entretanto, está em abandono estado de conservação e preservação, 

pois o mesmo é utilizado para fins de moradia e extensão da escola como uso coletivo 

(SANTANA, 2011).  

A escola atende a Educação Infantil de responsabilidade da prefeitura municipal de 

Tangará da Serra, o EJA (Educação de Jovens e Adultos) 1º e 2º Segmentos, Ensino 

Fundamental e Médio sob a responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado (SEDUC). 

Percebendo a paisagem humanizada considerando os movimentos nas paisagens, 

podemos perceber que elas mudam de um momento para outro. Por isso, afirmamos que elas 

são dinâmicas, estão sendo constantemente modificadas. Elas podem ser modificadas também 

quando casas ou árvores são derrubados, e outras coisas são construídos; quando uma área de 

floresta é desmatada; quando ocorre uma colheita numa área cultivada, por exemplo, com 

arroz; quando ruas, viadutos, pontes, rodovias, são construídos, deste modo são frutos das 

ações do homem. Isso, desde os tempos primitivos.  

Os espaços geográficos como é a paisagem construída pela sociedade quando você 

abre a janela e observa o que houver ao redor de sua casa, você está diante de uma paisagem. 
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Esteja no campo, ou na cidade, você observará elementos que podem ser naturais ou 

construídos pelos seres humanos. 

Os elementos naturais numa paisagem são, por exemplo: as árvores e outros tipos de 

plantas que não foram cultivadas pelas pessoas, os rios, o solo, os morros, o mar. Há 

paisagens nas quais existem muitos elementos naturais, como as que podemos observar em 

florestas a Amazônica, por exemplo, que vem sofrendo com o desmatamento acelerado nos 

últimos anos. Não obstante o assentamento também passa por transformações, ainda que em 

pequenas proporções, mas no inicio de sua fundação até os dias de hoje se percebe uma 

diferença nos tons de verde, agora com a cultura de pastagens, agricultura e outros. 

Já os elementos da paisagem que foram construídos pelos seres humanos, pelas 

mulheres e homens, são chamados de humanizados, culturais ou mesmo artificiais. São as 

casas, os edifícios, as ruas, os viadutos, as plantações (cultivos), as pastagens formadas pelas 

pessoas. Esses elementos são um resultado da ação humana, do trabalho de mulheres e 

homens. Mas nas paisagens também existem outros aspectos percebidos pelos nossos 

sentidos: os sons, os cheiros, os movimentos - a circulação de pessoas e de veículos. 

No mundo atual praticamente não existe paisagem natural; são muito restritas as áreas 

onde existem apenas elementos naturais. Os oceanos, por exemplo, são constantemente 

atravessados por navios de todo tipo, seus recursos são explorados (inclusive de seu subsolo), 

em seus leitos há milhares de quilômetros de cabos submarinos feitos de cobre ou fibra óptica, 

que possibilitam as comunicações entre milhões de pessoas de diferentes continentes, 

diariamente. Em diversos trechos da floresta Amazônica são desenvolvidas pesquisas, 

atividades de exploração, muitas delas prejudiciais ao ambiente. 

A paisagem humanizada artificial ou cultural é a que está presente nos mais vastos 

recantos do planeta. Nela coexistem elementos naturais e artificiais, havendo uma 

predominância destes últimos. No entanto, é preciso considerar que mesmo muitas plantas 

que existem nas paisagens bastante humanizadas, como as das grandes cidades, não 

apareceram e cresceram naturalmente, elas foram plantadas pelas pessoas. A sua existência, 

portanto, naquele determinado local, é resultado da ação humana. 

No entanto, essas modificações e descobertas nas paisagens também encontraram 

elementos que foram construídos em diferentes épocas. Muitas vezes, em áreas onde a 

ocupação humana é antiga e contínua, verifica-se a presença de construções de diferentes 

períodos históricos.  
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As modificações nas paisagens também estão relacionadas com as novas descobertas 

que os seres humanos vão realizando, em termos tecnológicos, que fazem surgir novos modos 

de se produzir, novas mercadorias e novas formas arquitetônicas, entre outros. Por outro lado, 

há mudanças nas paisagens que são resultado de fatores naturais como a alternância entre o 

dia e a noite, e entre as estações do ano quando podem ser percebidas, dependendo da 

localização ou até de terremotos. 

No contexto da geografia a paisagem, como em uma definição mais abrangente, pode 

ser entendida como a composição de elementos da natureza no espaço, dentre os quais a fauna 

e a flora, o homem e as edificações que constrói com a sua ação no espaço geográfico. A 

Geografia, enquanto ciência, estuda a paisagem por deferentes vertentes do pensamento 

geográfico de distintas maneiras. Mas todas têm como consenso, que a paisagem, é a 

materialização resultante da interação do homem e os elementos da natureza. 

Bertrand (1968), ao propor o estudo de Geografia Física Global, pensou a paisagem 

como "resultado sobre uma certa porção do espaço, da combinação dinâmica e, portanto, 

instável dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, que, interagindo dialeticamente uns 

sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável em contínua 

evolução". 

Esse pesquisador confirma em sua teoria que o espaço geográfico nunca está estático, 

que o espaço físico muda constantemente e que cada indivíduo tem a sua concepção a respeito 

da paisagem e, sendo o indivíduo parte de uma sociedade que tem sua cultura distinta, cada 

cultura tem, então, o seu ideal de paisagem. E essa paisagem vai também refletir esse ideal, 

que juntamente com outros fatores vão influenciar na percepção da paisagem. Assim, 

qualquer estudo dessa natureza que não inclua a questão cultural em sua análise poderá 

resultar incompleto, sem um componente indispensável o homem e a sua ação no espaço. 

Assim, é importante que se inclua nesses estudos da interação homem e meio, 

sociedade e natureza, o estudo das paisagens culturais, pois essas consideram não apenas os 

atores, mas também as ações que elaboraram e continuam a elaborar as paisagens (WAGNER 

e MIKESELL, 2003). 

É essa continuidade de modificar o espaço o adequando à maneira de vivência do 

homem. É preciso entender como se dá o processo de percepção da paisagem pelas 

populações locais e, principalmente, a percepção dos elementos da paisagem como: água. 

Solo, atmosfera, fauna e flora. É importante entender como os diversos grupos sociais a 

percebem e como é a sua relação com os conflitos inseridos no seu espaço.  
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METODOLOGIA  

 

Pensando assim, que os alunos do 3 ciclo 3ª fase elaboraram o desenho do espaço 

entre sua moradia à escola, qual foi a surpresa, dos detalhes que é enxergado pelos olhos 

peculiares, cada pessoa tem uma visão deferente do que é a natureza, o belo, o necessário, o 

extraordinário. Enfim foram gratificantes a visão de mundo que os alunos têm do seu espaço 

cultural e paisagísticos do seu assentamento. Mas, como se pode, através do estudo da 

percepção da paisagem, saber que um dos seus elementos, nesse caso a água, está 

degradando? E como é que a população pode, através de sua percepção, propor melhorias na 

qualidade do espaço urbano e da água na paisagem? 

Propõe-se então, como referencial para os estudos que pretendam avaliar a percepção 

destes elementos das paisagens do campo, a comparação entre a percepção da paisagem 

natural e cultural. Assim então, a partir dessa comparação, se terá subsídios para futuras 

intervenções nesta paisagem, que tenham o objetivo do uso devido ecologicamente correto 

dos elementos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No primeiro momento foi realizado mapa mental pelos alunos assim, observamos que 

os alunos precisavam melhorar a percepção sobre a paisagem.  Seguindo o planejamento 

propomos a atividade de observação do trajeto percorrido de sua casa até a escola, onde foi 

uma aula bastante prazerosa, com realização de seminários, sentiram se entusiasmado em 

apresentar seus trabalhos, através de oralidade, escrita e desenho, desde a paisagem avistada 

na sua propriedade percorrendo todo o caminho até a escola. Os alunos identificaram as 

propriedades do lugar e a mudanças que foram corridas nessas paisagens. Ao devolver a 

atividade de recorte das figuras das paisagens modificada pela dinâmica natural e ação 

humana e aula de campo nas proximidades da escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dessas experiências chegamos a uma conclusão que o tema estudado obteve 

um resultado muito positivo os alunos compreenderam a dinâmica da paisagem natural e 

cultural, sentiram motivados em desenvolver as atividades, houve interação entre todos os 
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alunos e professor a onde pode enriquecer o aprendizado de todos. Sendo que precisamos 

promover mais aulas de campo nas disciplinas de geografia, visto que a aula de campo da 

bastante suporte contribuindo com conhecimentos do educando e do educador em relação o 

espaço geográfico, e suas dinâmicas. O trabalho desenvolvido possibilitou aprimorar os 

nossos conhecimentos nas trocas de experiências relacionando a teoria e a pratica e criando 

novas alternativas para fazer do dever de ensinar/aprender. As atividades foram devolvidas de 

forma lúdica e prazerosa, na perspectiva de sensibilizar os alunos conhecer as paisagens do 

lugar e suas transformações naturais e culturais bem como despertar para a valorização do 

espaço geográfico, paisagem e relação humana. 
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RESUMO:  
Com o aumento da população mundial, a demanda do consumo de energia cresce gradativamente e 

uma alternativa para suprir são as fontes de energias renováveis, na qual se destaca o estado de Mato 

Grosso, a produção de biogás, devido a grande criação de animais para corte que apresenta fortemente 

no estado em relação ao país. Desta forma, este artigo tem como foco analisar o potencial do uso de 

biodigestores como fonte de energia renovável no estado de Mato Grosso e também no controle das 

emissões de gases do efeito estufa gerado pela extensa quantidade de dejetos produzidos pelos 

bovinos. Foram feitas pesquisas para estabelecer o quantitativo de biogás produzido no Estado pelo 

rebanho bovino em comparação com a produção de energia que praticamente está sendo desperdiçada. 

A utilização do processo de biodigestão anaeróbia, na produção animal, mostrou-se viável, não apenas 

por produzir gás combustível, o biogás (rico em metano), mas também por fornecer ao meio ambiente 

adubo estabilizado, o biofertilizante, contribuindo, desta forma, para a diminuição da poluição no meio 

rural, como emissão de metano e dióxido de carbono para a atmosfera, contaminação de solos, água 

subterrânea e de superfície. Ocorrendo esta produção controlada as vantagens são a melhoria do meio 

ambiente e financeiramente a previsão de lucros é muito satisfatória para o produtor rural, sendo uma 

oportunidade de negócios e um caminho alternativo para os excrementos animais que se tornarão 

recursos energéticos sem poluir o meio-ambiente.  

 

Palavras chave: energia. biodigestores. meio-ambiente. renováveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa sobre fontes renováveis de energia tem se intensificado em todo planeta, 

a busca constante de alternativas para diminuir a poluição ambiental utilizando-se de fontes 

poluidoras tais como: os dejetos de animais e vegetais que são fartos nas propriedades rurais 

têm se tornado um norte para as pesquisas no intuito de proteger o meio ambiente das 

poluições e melhorar a qualidade de vida dos camponeses com os benefícios obtidos do 

beneficiamento dos dejetos.  

A região Mato-grossense oferece excepcionais destaques para um arrojado plano de 

utilização de energia proveniente da fermentação de biomassa, no qual podemos destacar as 

condições climáticas e a abundância de excrementos bovinos, pois é o estado que apresenta o 

maior rebanho do país, abrindo uma perspectiva favorável à sua aplicação no sentido de se 

obter energia a custos relativamente baixos, através de unidades biodigestoras e também do 

aproveitamento da ―lama‖ do esterco, que é outro produto gerado diretamente pelo 

biodigestor e de grande utilidade como fertilizante. 

Além disso, a preocupação por desenvolver tecnologias limpas para geração de 

energia é cada vez mais evidente. Na II Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1992 no Rio de Janeiro/RJ, um dos planos de ação 

resultante foi a Agenda 21 que dentre outras atribuições, consta a substituição em 50% das 

fontes energéticas por fontes renováveis até 2020 em busca de um desenvolvimento 

sustentável. 

Segundo a UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate (2006) 

apud Orrico Junior et.al (2011), 20% das emissões de metano e dióxido de carbono ocorrem 

devido às diversas atividades agrícolas, dentre as quais, as principais são: a produção de arroz 

inundado, manejo incorreto do solo, produção de ruminantes (emissão de metano devido à 

fermentação do alimento no rúmen) e pela fermentação dos dejetos animais. 

O uso de biodigestores nos sistemas de produção de biomassa é visto como uma 

ferramenta importante, pois estes promovem o tratamento do resíduo e retornam parte da 

energia que seria perdida, de volta ao sistema produtivo, através da queima do gás (SILVA et 

al., 2005; ORRICO et al., 2007; SANTOS et al., 2007). Segundo Santos & Lucas Júnior 

(2004), todo processo de produção gera resíduo e todo resíduo armazena alguma energia, e os 

sistemas de produção podem reverter esse resíduo em energia, baratear seu custo de produção 

e funcionar de forma energeticamente equilibrada. 
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 Através das possibilidades apontadas para o estado se tornar propulsor na fabricação 

de biogás e as preocupações ambientais diante dos fatos, este estudo será explorado no âmbito 

descritivo como bibliográfico, no entanto caracteriza-se como de campo, pois observou-se a 

produção de biogás por dejetos bovinos em experimento realizado com biodigestor. 

Frisa-se que o estudo de fim estimativo e de cunho focado no desgaste ambiental não 

se preocupou com a separação de gado confinado ou criado á solto e das possíveis 

dificuldades encontradas em reter a matéria orgânica dos animais no pasto e a viabilidade 

financeira para ocorrer a implantação dos biodigestores nas propriedades rurais, priorizando a 

projeção de biogás produzido no estado como fonte energética e alternativa para diminuir a 

emissão de gases poluentes no ambiente.  

 

2 BIODIGESTOR 

 

O funcionamento do biodigestor é relativamente simples, pois de acordo com o manual de 

orientação da Embrapa (1981), dois elementos são primordiais: um é a temperatura e o outro é 

a fermentação. A temperatura é importante porque o biogás resulta da atividade de 

minúsculos organismos chamados bactérias, que decompõe restos orgânicos em meio sem ar 

(reação anaeróbica) e como todo ser vivo necessita de boas condições ambientais, é 

importante que a temperatura seja mantida constante, a cerca de 35º C, temperatura está que o 

Estado de Mato Grosso praticamente se mantém uniforme, pois se a mesma baixar ou oscilar 

demais, a produção de gás diminuirá drasticamente, e a menos de 15º C, a produção de gás 

cessa completamente.  

Seguindo ainda a orientação do manual da Embrapa (1981), a fermentação, necessita 

de um curto período para dar inicio a produção, pois as bactérias precisam de tempo para 

decompor os restos orgânicos. Quanto mais elevada for à temperatura, mais curto será este 

ciclo e quanto mais curto for o ciclo, menor poderá ser o digestor, embora a quantidade 

máxima de obtenção de gás seja entre 35º e 45º C. 

Entretanto, é importante avaliar o local para montar o biodigestor, pois seguindo a 

orientação da Embrapa (1981), alguns requisitos são imprescindíveis para um bom 

funcionamento. Dentre eles: Ficar ao sol e abrigado do vento dominante; Não deve ficar longe 

do estábulo; Se o abastecimento de água for de poço, este deve ficar a distância de pelo menos 

2 metros do biodigestor, para evitar possível contaminação no caso de fugas. 
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2.1 BENEFÍCIOS DO BIOGÁS 

Com a construção do biodigestor e sendo bom o seu funcionamento, grandes são os 

benefícios do biogás, de acordo com a Embrapa (1981): 

 Calor e luz: porque se economiza na queima de madeira, do uso do gás em botijão 

e também na queima de querosene. 

 Fertilizantes: os restos digeridos aplicados como fertilizantes resultam na 

produção de 10 a 20% maior do que a aplicação direta do esterco. 

 Higiene e limpeza: o biogás queima sem qualquer resíduo, ou seja, não gera 

fuligem. Os restos digeridos não contem germes patogênicos causadores de doenças. Não têm 

cheiro, evitando assim insetos como moscas.   

Existem também benefícios indiretos, que impactam no país no sentido de sustentabilidade, 

sendo: 

 Diminuição do desmatamento, pois não se precisa queimar tanta madeira; 

 Torna menos necessária os gastos com combustíveis, não sendo necessária uma 

alta importação de tal; 

Contudo, tais resultados apenas serão visíveis com um número elevado de biodigestores, 

fazendo-se necessária a disseminação desta proposta principalmente no Estado de Mato 

Grosso, que é o maior produtor de gado do Brasil. 

 

2.2 ANÁLISE DE PRODUÇÃO DO BIOGÁS NO MATO GROSSO 

 A produção animal é uma das atividades de grande impacto ambiental, considerada 

pelos órgãos de controle ambiental como uma das causadoras de degradação, tendo um 

grande potencial poluidor no que diz respeito aos recursos hídricos, que são águas 

subterrâneas ou superficiais (GASPAR, 2003). As implantações de biodigestores nas 

propriedades rurais criadoras de animais podem representar medidas eficazes no combate à 

poluição dos rios, se levarmos em conta que Mato Grosso é o estado que tem o maior rebanho 

de bovinos do país, sendo aproximadamente 28 milhões de cabeças, de acordo como o Portal 

Mato Grosso (2014). 

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento, SEPLAN (2014), as regiões 

de maior produção de rebanho bovino no estado são: Norte, Nordeste e Sudoeste, sendo os 

municípios de Cáceres, Juara, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Alta 

Floresta e Vila Rica os destaques. 

http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=127
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=163
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=245
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=202
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=110
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=110
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=246
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Considerando o estado como potência em rebanho bovino, isto é representa 21,9% da 

quantidade de gado no país (IBGE, 2013) e analisando, conforme tabela 1, o quantitativo 

médio de excremento produzido, pode-se observar que a produção diária de biomassa animal, 

dejeto, nesta proporção, pode contaminar o solo, o lençol freático e as aguadas com grande 

proliferação de bactérias e gases do efeito estufa. 

 

Tabela 1 - Produção diária de dejetos por animal 

Tipo de animal Média de produção de dejetos 

(em kg por dia) 

Bovinos 10,00 

Suínos 2,25 

Aviários 0,18 

Equinos 10,00 

Fonte: Sganzerla, (1983). 

 

Baseando na média de produção diária por animal conforme Sganzerla (1983), e 

fazendo um cálculo simples, pode-se notar que só o Estado de Mato Grosso, produz cerca de 

aproximadamente 2.800.000.000 dejetos Kg/dia. Diante do montante, justifica-se a 

implantação de biodigestores na área rural, para pequenos, médios e grandes produtores, com 

o intuito de amenizar este impacto ambiental.  

 Na Tabela seguinte, segundo Sganzerla, (1983), observa-se a capacidade de produção 

de biogás, assim como a concentração de metano, por espécie animal.  

 

Tabela 2 - Expectativa de produção de biogás por biomassa 

Fonte: Sganzerla, (1983). 

 

Considerando os dados expostos, o bovino adulto produz em média 10 kg de fezes por 

dia e na produção de biogás destes excrementos temos que 55% é gás metano. Com base nos 

dados do IBGE, estima-se uma produção de biogás no estado e a relação equivalente em 

quantidade de botijões de gás metano com respectivos valores representativos em reais 

conforme tabela abaixo: 

Biomassa utilizada 

(dejetos) 

Produção de Biogás 

(a partir de material seco em 

m
3
. (t 

-1
) 

Percentual de gás metano 

produzido 

Bovinos 270 55% 

Suínos 560 50% 

Eqüinos 260 Variável 

Ovinos 250 50% 

Aves 285 Variável 
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Tabela 3 – Estimativa da produção de biogás por dejetos bovinos no estado de MT em relação ao rebanho bovino de 

28 milhões de cabeça produzindo em média 10 kg de estrume dia. 

 

Nos cálculos utilizou-se o modelo comparativo entre os botijões padrão GLP 13 kg 

(gás de cozinha) e o valor financeiro, para estimar o quantitativo de botijões, que poderiam ser 

economizados, se levarmos em consideração o preço médio do botijão, que custa R$ 52,00. 

Para efeito de comparação, a tabela 4 apresenta o equivalente energético médio de 

diversas fontes de energia em relação a 1 (um) metro cúbico de biogás. 

 
Tabela 4 – Comparação entre várias fontes de energia para gerar o equivalente a um metro cúbico de biogás. 

Fonte Calorífica                                                                                       Quantidade/unidade 

Álcool carburante                                                                                                 0,80 litros 

Energia Elétrica                                                                                      4,69 Kwh 

Gasolina                                                                                                               0,61 litros 

GLP (butano e propano)                                                                                       0,43 Kg 

Lenha                                                                                                                    3,50 Kg 

Óleo diesel                                                                                                            0,55 l itros 

Querosene                                                                                                            0,62 litros 

Fonte: Colen (2003) 

Nota-se que além do biogás proporcionar uma grande economia com relação ao gás 

GLP, ele ainda contribui para a redução do consumo de energia elétrica, sendo que 01 m
3
 de 

biogás equivale a 4,69 Kwh, resultando numa economia de R$ 1,83 por Kwh gasto, pois no 

Estado de Mato Grosso, o Kwh custa 0,39 centavos, segundo a empresa Cemat (2013), 

responsável pela distribuição de energia neste Estado. 

Seguindo esta estimativa, pode-se notar a projeção da economia de energia elétrica, 

com relação à transformação do biogás em kwh, no Estado de Mato Grosso. 

 

Tabela 5 – Estimativa de Conversão do Biogás em KWH 

Esterco  Biomassa Biogás/m
3 

Botijões de gás 

GLP 13 

Financeiro  

Diário (kg) 280.000.000 75.600.000 4.725.000 R$ 245.700.000 

Mês (kg) 8.400.000.000 2.268.000.000 141.750.000 R$ 7.371.000.000 

Ano (kg) 100.800.000.000 27.216.000.000 1.701.000.000 R$ 88.452.000.000 

Esterco                  Biogás/m
3 

KWH Financeiro 

Diário (kg) 75.600.000 354.564.000 R$ 138.279.960 

Mês (kg) 2.268.000.000 10.636.920.000 R$ 4.148.398.800 

Ano (kg) 27.216.000.000 127.643.040.000 R$ 49.780.785.600 
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 Segundo a Cemat (2013), Mato Grosso tem 1.191 milhões de consumidores. 

 

Tabela 6 – Estimativa de consumo de energia em Mato Grosso 

Média do consumo mensal KWH (mensal) 

01 unidade consumidora 180 

Mato Grosso KWH (mensal) 

1.191.000 consumidores 214.380.000 

Custo do Kwh em Mato Grosso Valor (mensal) 

0.39 centavos R$ 83.608.200 

 

Como podemos observar, os valores são expressivos em quantidade de consumo de 

energia no estado. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para analisar o processo, foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do assunto e 

elaborado um biodigestor caseiro para mensurar dados amostrais e experimentais em 

comparativo com os encontrados em pesquisas de outros autores. 

Para o biodigestor experimental utilizou-se dos seguintes materiais:  

 Tambor de plástico 50 Litros; 

 Mangueira Dupla Acet/oxigênio 5/16; 

 Câmara 9.00 - 20 TR175A SPEEDMAX V; 

 Registro de água; 

 Curva de cano 25 mm; 

 4 Abraçadeiras; 

 Adesivo plástico; 

 30 centímetros de cano 100 mm 

 Massa plástica branca  

 Registro/torneira 

Depois de construído, para coloca-lo em funcionamento foi necessário 20 kg de 

esterco bovino juntamente com 10 L de água, o equipamento foi lacrado totalmente para 

evitar vazamentos. Notou-se que com seis dias já havia indícios da produção do biogás, pois a 

câmara acoplada ao biodigestor estava inflada e com 25 dias a câmara estava totalmente 

cheia, sendo que a produção de biogás havia cessado.  
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Figura 1 – Biodigestor produzido (a) equipamento experimental - (b) câmera inflada após 6 dias  (c) câmera inflada 

após 25 dias. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para efeitos de projeção estima-se que a partir do volume de estrume utilizado a 

produção experimental foi de 5,4 m3, ou seja, para 20 Kg de estrume, com base na literatura 

consultada a produção experimental esteve relativamente dentro do esperado, portanto 

atingiu-se resultados satisfatórios com a amostragem realizada. 

Analisando o experimento e os quantitativos de produção no estado, considera-se o 

resultado positivo no sentido de incentivar a construção de biodigestores e a utilização do 

biogás como fonte de energia renovável, sendo derivada dos excrementos bovinos. Pois vários 

pontos são determinantes no que tange a credibilidade e a finalidade do projeto, onde 

podemos enumerar estes: diminuição no impacto ambiental, geração de lucros, energia limpa 

e sustentável agregada a um modelo renovável. 

(a) (a) 

(b) (c) 
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Verificou-se a capacidade do Estado em biomassa, dejetos bovinos, condições 

climáticas adequadas e as estimativas de produção de energia, que são estimulantes para 

qualquer plano ou tomada de decisão a respeito da conscientização ecológica e oportunidade 

de um setor tornar-se modelo no país. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção do biogás foca primordialmente no setor que mais vem sofrendo com o 

crescimento desmedido do setor agroindustrial e com as consequências diretas deste impacto, 

que é o setor ambiental. Setor este que envolve questões diretas como clima e natureza e 

questões indiretas, como saúde e sustentabilidade.  

Segundo o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (2010), a produção do 

biogás diminuiria a degradação do meio ambiente que é de extrema vitalidade para que a 

natureza mantenha seus recursos naturais sem prejudicar as gerações futuras. 

Assim sendo, o biogás demonstra potencial para se tornar uma dos três grandes 

combustíveis do Brasil, de acordo com Samek (2010), além de desempenhar um papel 

importante no cenário das energias renováveis. 

O biogás encontra uma vasta abundância de matéria prima no país, por isso o 

progresso tem papel importante no equilíbrio entre as fontes de energia nacionais, 

principalmente diante do aumento no consumo de eletricidade. Fatores como a crise de 1970, 

estariam praticamente reduzidas ou até mesmo extinguidas. 

Levando em questão toda a viabilidade da implantação de biodigestores no Estado, 

existem dois fatores que ditam a importância do aproveitamento do biogás: um é a redução de 

energia consumida no tratamento dos resíduos e o outro é a queima do metano, evitando 

assim que a emissão de seu gás seja lançada na atmosfera, onde é fortemente nocivo em 

termos de efeito estufa, conforme Samek (2010). 
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