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APRESENTAÇÃO

Nestes ANAIS encontram-se os textos completos autorizados 
para publicação, cujos resumos foram previamente aprovados 

e apresentados na XIII Mostra de Pesquisa em Educação – VI 
Seminário Parfor – VI Encontro PIBID – O Direito à Educação: 
políticas, pesquisas e práticas, realizada no período de 02 a 04 de 
outubro de 2018 na Universidade Católica de Santos. 
São 42 textos completos, apresentados por Grupo de Trabalho 
(GT) e modalidade (comunicações e pôsteres). Os nove Grupos 
de Trabalho previstos na  XIII Mostra de Pesquisa em Educação 
e contidos nesses ANAIS, são:  História da Educação; Políticas 
Públicas em Educação; Formação e Profissionalização Docente; 
Currículo: Políticas e práticas; Movimentos Sociais e Educação; 
Didática e Práticas Pedagógicas; Educação e Tecnologias; Educação 
Inclusiva: Políticas e práticas, e, Educação e Infâncias.

Comissão Organizadora
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Grupo de Trabalho 1

História da Educação 
Modalidade: Comunicação

EMANCIPAÇÃO E COLONIALIDADE NO IDEÁRIO 
PEGAGÓGICO DE JOSÉ MARTÍ

Maria do Carmo Luiz Caldas Leite
Universidade Católica de Santos

marialcl@unisantos.br
GT – História da Educação

Resumo

O presente trabalho tem por escopo apresentar um levantamento bi-
bliográfico e os resultados de observação participante acerca das categorias 
educação e colonialidade, no pensamento de José Martí. Para tanto, debru-
ça-se sobre as linhas mestras do legado pedagógico, assim como sobre o 
significado e o alcance do crivo martiano na construção da cubanía, de raiz 
afro-espanhola e de vocação latino-americana, a materialização do caráter 
insular, que vem traçando pautas para atitudes da população em Cuba até 
os dias atuais. Estas operações são requisitos para explicitar a especificida-
de revolucionária da obra de Martí, procurando identificar alguns de seus 
principais marcos. Apresentam-se alguns aspectos do tensionamento entre a 
insurgência e a colonialidade dentro do projeto societário cubano e de suas 
raízes fincadas nas lutas contra a dominação estrangeira, consolidada nos 
combates travados na segunda metade do século XIX, nas quais pereceram 
cerca de quatrocentos mil cubanos. Por fim, busca-se identificar em Martí os 
traços da educação em uma perspectiva emancipatória, com estreita rela-
ção ao desenvolvimento ideológico da nacionalidade. Em sua essência, esta 
investigação aponta que os processos educativos em Cuba não podem ser 
entendidos sem o vínculo com as empreitadas históricas, que cunharam um 
imaginário de vertentes relativas às lutas de liberação, desde a época colo-
nial. A fortaleza do pensamento de martiano opera como fonte de motivação 
aos sentimentos próprios da população cubana, propensa a entrelaçar sua 
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trajetória pessoal com a trama histórica do país, provocando aguçadas refle-
xões sobre a formação dos valores societários na ilha. Entretanto, convencido 
de que “Patria es humanidad”, Martí reafirmou o imperativo para toda Nues-
tra América de um espírito diferente da América Anglo-Saxônica, na busca 
de uma legítima cultura ajustada à realidade latino-americana. A principal 
conclusão desse exercício reflexivo assinala a vigência do ideário martiano 
sobre a educação, toda vez que as políticas internacionais contemporâneas 
tendem a realizar o que era incipiente no século XIX: desprezar o significado 
do autêntico e do genuíno, para dar asas ao colonialismo e ao neocolonialis-
mo disfarçados de universalidade.

Palavras-chave: José Martí. Educação cubana. Ideário martiano. Colo-
nialidade.  

INTRODUÇÃO

En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como 
ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos 
hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el 
decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan 
con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos 
su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En 
esos hombres van miles de hombres, va un pueblo ente-
ro, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. 
El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol 
tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que 
de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz.

JOSÉ MARTÍ, em La Edad de Oro 

A história cubana, por mais breve que seja, não pode ser escrita sem 
referências ao papel desempenhado pela obra de José Julián Martí y Peréz. 
Na expressão de Baralt (1990, p.11), “ninguém enganchou seu carro a uma 
estrela, com mais firme propósito de alcançar uma meta, sejam quais fossem 
a altura e dificuldade do caminho”, do que o “apóstolo” nacional de Cuba. Ao 
longo de sua vida, buscou incessantemente a universalidade da cultura lati-
no-americana enraizada em sua história, calcada em uma identidade própria, 
diferente daquela arquitetada pelos colonizadores europeus.

Depois de um período de 30 anos de lutas, iniciado por Carlos Manoel 
de Céspedes e revitalizada de forma pujante por Martí, em 1895, o colapso 
do colonialismo na em Cuba era iminente. Do ponto de vista político, todas 
as classes sociais do país, de forma ativa ou passiva, repudiavam o regime 
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colonial. Havia chegado a hora de “encarnar a ação e a história do ethos 
patriótico, iluminado pela poesia e pelo pensamento cubano” (VITIER, 2011, 
p.42).

A burguesia açucareira cubana, que se havia prestado a fazer o jogo do 
autonomismo em relação à Espanha, ainda que colaborasse economicamen-
te com a insurreição, promoveu os combates pela independência.  Com o 
desastre, em 1898, o poder militar norte-americano interveio em Cuba, im-
pondo ao país uma amarga experiência. 

Para García Rodríguez (2000, p. 53), o fim do século XIX foi marcado 
pela primeira guerra imperialista do mundo moderno, quando a chamada 
Emenda Platt oficializou o direito a novas intervenções militares e autoriza-
va o governo do Estados Unidos a arrendar as terras necessárias para bases 
navais. Foi assim que a Baia de Guantánamo ficou sob o controle estrangeiro 
até os dias de hoje. A vivência dos escravos que lutaram não apenas pela 
independência de Cuba, mas também por sua própria emancipação, assim 
como dos milhares de camponeses e trabalhadores humildes que se uniram 
às fileiras do exército anticolonial em busca de justiça distanciava-se muito 
do modo de vida das elites, dos fazendeiros, ex-donos de escravos, que me-
diante a guerra tentaram libertar-se do domínio metropolitano, sem contudo 
perder seus privilégios de classe. A ocupação de Cuba estendeu-se até 1902, 
consolidando o controle do comércio e a reorganização do sistema político, 
em função de interesses neocoloniais. Nesse bojo, a influência estrangeira 
significou, na história, a interrupção, entre outras questões, do legado peda-
gógico dos pensadores cubanos, desenvolvido nos séculos anteriores. Nesse 
contexto se insere a obra de Martí. 

 MARTÍ DEFINIU SUA BIOGRAFIA

El mundo tiene dos campos: todos los que aborrecen la 
libertad, porque sólo la quieren para si, están en uno; 
los que aman la libertad, y la quieren para todos, están 
en otro.

JOSÉ MARTÍ

González Casanova (2003, p. 5) descreve Martí como um personagem 
de finura e de firmeza na expressão, da congruência aliada à ação, que soube 
vincular a beleza ao verso e à prosa. O jornalismo, conjugado com a intensa 
atividade política, ocupou grande parte de suas atividades. Como professor, 
Martí ganhou a vida nas fases mais difíceis, mas não foi pedagogo no sentido 
estrito do termo, pois sua profissão foi a de advogado, ainda que licenciado 
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em Filosofia e Letras. Apesar do restrito tempo, em seus 42 anos de vida de-
dicados ao exercício da docência, os temas educacionais ocupam significativo 
espaço no conjunto de sua obra.

Martí nasceu em Havana, Cuba, em 28 de janeiro de 1853. Seu pai, fun-
cionário da Justiça, no ano de 1862 foi nomeado juiz na província de Matan-
zas. Assim, aos nove anos, José descobre com espanto a realidade da escra-
vidão e as condições miseráveis às quais estavam submetidas grande parte 
da população. O tráfico negreiro o marcaria por toda a vida e seria um dos 
seus principais combates. Ainda jovem, iniciou sua participação política es-
crevendo a jornais separatistas. Com a prisão de seu mestre Rafael Mendive, 
cristalizou-se a atitude de rebeldia contra a dominação espanhola. Em 1869, 
Martí foi condenado a seis anos de trabalhos forçados, mas passou somente 
seis meses na prisão, pois conseguiu permutar a pena pela deportação à Es-
panha. Dedicou-se ao estudo do Direito, obtendo, em 1874, o diploma na 
Universidade de Zaragoza.  Entre 1881 e 1895, viveu em Nova Iorque, porém 
foi no México, na Guatemala e na Venezuela que alcançou o mais alto grau de 
identificação com a autoctonia da América, até o momento desconhecido a 
um filho de espanhol. No comando de um contingente de cubanos, após bre-
ve encontro com tropas espanholas no vilarejo de Dos Ríos, em 19 de maio 
de 1895, Martí foi atingido, morto e seu corpo mutilado. 

O IDEÁRIO MARTIANO

Posto que a vivir viene el hombre, la educación ha de 
prepararlo para vivir. En la escuela se ha de aprender el 
manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. 
Escuelas no debería decirse, sino talleres. Y la pluma de-
bía manejarse por la tarde en las escuelas; pero por la 
mañana, la azada.

JOSÉ MARTÍ

A raiz do ideário ético-político martiano, impregnado de humanismo e 
de valores, tornou-se evidente, a partir 1889, quando da publicação do pri-
meiro número de La Edad de Oro, revista voltada para crianças do continen-
te latino-americano (CHACÓN NARDI, 1984, p. 67). Essa obra, inteiramente 
escrita e editada por Martí, propõe criar nos meninos de Nuestra América 
– ameaçados pela progressiva perda de sua identidade cultural – uma cons-
ciência anticolonialista e um alto sentido de solidariedade humana. 

A trajetória de sua vida revolucionária o fez passar por vários países, 
proporcionando-lhe conhecimentos avançados para seu tempo:
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A educação há de fornecer os meios de resolver os pro-
blemas que a vida apresenta. Os grandes problemas 
humanos são a conservação da existência e o logro dos 
meios de fazê-la grata e pacífica. (MARTÍ, 1975, t. 22, p. 
308).

Como estudioso não apenas dos problemas da instrução em Cuba, mas 
de todos os países de continente americano, onde teve a oportunidade de vi-
ver, Martí elaborou um pensamento pedagógico, com a urgência da sonhada 
República. Convencido de que “Patria es humanidad”, a síntese de tal ideário 
constitui, até hoje, um paradigma.

• Escola obrigatória, universal, gratuita e laica: a educação, como direito 
e dever de todos, assegurava a liberdade de consciência ao professor e 
ao aluno. “Un pueblo de hombres educados será siempre un pueblo de 
hombres libres” (MARTÍ, 1975, t.12, p.375).

• Educação científica e politécnica: o ensino das ciências e a Educação 
para o trabalho constituíam princípios básicos. “Y detrás de cada escue-
la un taller agrícola, a la lluvia y al sol, donde cada estudiante sembrase 
su árbol” (ibid, t.8, p.287). 

• Educação para a vida: o fim primordial da Educação consistia em edu-
car o homem para seu momento e circunstância históricos. “La educa-
ción ha de ir a donde va la vida. Es insensato que la educación ocupe el 
único tiempo de preparación que tiene el hombre, en no prepararlo” 
(ibid, t.22, p. 308).

• Conteúdo da educação – democrático e popular: fazer partícipes as 
massas populares dos bens da educação. Para que os povos sejam real-
mente livres, a Educação deve refletir suas necessidades, numa postura 
crítica aos modelos escolásticos e dogmáticos.

Hay un sistema de educación que consiste en convertir 
a los hombres en mulos, en ovejas, -en deshombrarlos, 
en vez de ahombrarlos más. Una buena educación, ni en 
corceles siquiera en cebras ha de convertirlos. Vale más 
un hombre rebelde que un manso (ibid, t.21, p.142).

Indiscutivelmente, Martí possuía um referencial teórico – que evoluiu 
historicamente – no qual a educação é concebida como uma estratégia para 
o desenvolvimento do homem. Nesse sentido, avaliou os limites estreitos da 
corrente pedagógica positivista que adentrou na América Latina na segunda 
metade do século XIX, “elaborando sua própria concepção educativa livre, 
integral e multifacetada que ultrapassava as fronteiras do utilitarismo e as 
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caricaturas de cópias e ideias de outras latitudes” (ibid., p. 36). Ao diferenciar 
instrução de educação e destacar o processo dialético entre as categorias 
pedagógicas, Martí defendeu o princípio de que não há boa educação sem 
instrução. Era necessário instruir, orientar o pensamento, porém, ao mesmo 
tempo, era imprescindível dirigir os sentimentos

Na concepção de Martí, era um fato grave a Educação latino-americana 
seguir os padrões ou modelos dos sistemas europeus e norte-americanos, 
desvinculados das realidades socioeconômicas em que se aplicavam. Con-
vencido de que “Patria es humanidad”, reafirmou o imperativo para Nuestra 
América de um espírito diferente da América Anglo-Saxônica, na busca de 
uma legítima cultura ajustada à realidade latino-americana, não mais a uma 
Educação com teorias importadas, ainda que alimentasse a abertura de Cuba 
ao mundo. Martí articulou um novo tempo histórico para a América Latina, 
reconhecendo o passado de lutas, sem a necessidade de extirpar o peso da 
civilização antes da chegada dos colonizadores. No pensamento martiano, “a 
inteligência americana estava no penacho indígena e quando se paralisou ao 
índio, se paralisou a América” (ACOSTA, 2015, p.26). 

Segundo Varona Domínguez (2013, p. 138), revolução que concebeu 
Martí, desalienadora desde sua medula, apresentava um matiz antimpe-
rialista, que foi tomando seu pensamento na medida em que conheceu os 
Estados Unidos da Américo do Norte. Apesar de suas críticas à pretensão 
hegemônica desse país sobre a América Latina,  a partir de um estudo de-
talhado da sociedade e da cultura estadunidense, Martí adentrou em sua 
história, sem formar uma única ideia, porque, segundo ele, em um emara-
nhado sociocultural, em uma composição heterogênica havia contradições, 
inclusive irreconciliáveis, que anunciavam a possibilidade do surgimento de 
uma nova forma de dominação e exploração dos povos, que posteriormente 
seria conhecida como neocolonialismo. Martí entendeu, “sem menosprezar, 
nem ignorar as experiências forâneas, que o povo cubano deveria ser capaz 
de extrair de si de sua história, de suas características socioculturais, o que 
haveria de ser sua república” (ibid. p.140).   

Desde muito cedo José Martí manifestou um marcante 
interesse pela realidade objetiva, não somente para en-
tendê-la, mas para transformá-la, [...]. Assim, o ponto de 
início, o seu pensamento é o humanismo consubstan-
ciado nos nexos da prática revolucionária, que se esta-
belece na sociedade e na cultura onde nasceu, porém, 
sem apartar olhos delas, atendeu aos diferentes luga-
res onde se desenrola sua vida (VARONA DOMINGUEZ, 
2013, p.57).

Martí colocava em sua mira a escola para o doutrinamento através de li-
ções teóricas em detrimento da experiência, do conhecimento pelo trabalho 
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e do respeito a originalidade de cada aluno. A solução para revirar o sistema 
dogmático estaria no desenvolvimento da inteligência, no ensino prático dos 
elementos ativos com que se há de combater as dificuldades: “El remedio 
está en cambiar bravamente la instrucción primaria de verbal en experimen-
tal, de retórica en científica, en enseñar al niño, a la vez que el abecedario de 
las palabras, el abecedario de la naturaleza” (MARTÍ, 2015, p. 18 ).

No final do século XIX, com o exército que lutou contra o colonialismo   
dissolvido, o povo foi arrastado à   profunda miséria, uma vez que a luta con-
tra o colonialismo não culminou com a vitória. Coerente com as dificuldades 
de sua época, não concebeu Martí o exercício da inteligência sem a prática 
consequente. A sua própria morte foi a expressão de seus princípios.

Durante a República neocolonialista começou a produzir-se paulatina-
mente a recuperação da imagem de Martí, que cresceu através da transmis-
são oral vivenciada pelos herdeiros do frustrado projeto independentista. O 
ideário pedagógico de Martí manteve-se na palavra cotidiana dos professo-
res que inscreveram na memória das crianças La Edad de Oro. Junto aos ver-
sos, levantou-se a figura do herói, que devia haver sobrevivido para ajudar a 
construir o continente sonhado. 

CONSIDERAÇÕES 

Hay un cúmulo de verdades esenciales

que caben en el ala de un colibrí.

JOSÉ MARTÍ                                                                                 

Este estudo, com certeza, não faz jus ao legado de Martí e apenas bus-
ca destacar a vigência de seu pensamento, facilmente transformado em ele-
mento de reflexão. Denunciante da separação entre a educação e o seu tem-
po, apontou como saída a urgência de vínculos da escola com a vida concreta 
das pessoas e dos povos. Martí não abdicou da modernidade, contudo foi um 
notório denunciante do paradigma eurocêntrico, capitalista e excludente do 
modelo adotado pelos países centrais na marcha ao distorcido progresso que 
perseguiam as elites latino-americanas. Esses elementos deitam raízes até os 
dias de hoje, no fazer pedagógico, na medida em que não pode existir uma 
pedagogia para a liberdade sem a quebra de dogmas que a atrelem aos es-
quemas intransigentes, sem romper os limites do que as circunstâncias per-
mitem. O ideário de Martí assenta-se em  uma pedagogia radical, fortemente 
ancorada e comprometida com a realidade em transformação. 

Martí é o anseio permanente do maior e mais alto destino imaginado 
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para os povos de Nuestra América. Se é apóstolo, o é de algo que vai muito 
além da independência cubana. É apóstolo de um destino que ainda espera 
por nosso continente.
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Resumo

A expansão cafeeira, da ferrovia e do porto, bem como a movimentação 
das ideias liberais, abolicionistas e republicanas são alguns aspectos que propi-
ciaram a cidade de Santos a deixar suas vestes provincianas, no final do século 
XIX, e a se tornar uma cidade moderna – conforme os padrões da Belle Epoque 
brasileira. A educação, neste processo, é vista como um instrumento para con-
solidação da modernidade capitalista e estava estreitamente vinculada à polí-
tica e a atuação de sujeitos – intelectuais. Estes indivíduos reforçaram ideolo-
gicamente, tanto na sociedade civil quanto na sociedade política, o discurso da 
modernidade educacional. Os intelectuais santistas – não porque nasceram na 
cidade, mas porque a tornaram palco da sua atuação – agiram, de fato, através 
dos meios de comunicação da época, sobretudo, pelos jornais, os quais se tor-
naram a voz de muitos dos membros deste grupo. Esta investigação procurará 
compreender as práticas sociais destes sujeitos, observando suas particulari-
dades: o percurso de formação, a atuação política destes intelectuais e as con-
tradições presentes nos embates desta geração de ilustrados que disputaram a 
hegemonia do campo educacional da cidade de Santos. Para isto, pretende-se 
analisar tanto os discursos existentes nos periódicos da época, sobretudo, jor-
nais, quanto as atas de instituições do período, articulando um diálogo com as 
evidências – fontes históricas, tanto na sua forma primária quanto na secun-
dária, conforme Thompson. Buscar-se-á fundamentação teórica em Gramsci, 
Sartre e Sirinelli, os quais nos oferecem a possibilidade de pensar acerca da 
“identidade”, “função” e “estruturas de sociabilidade”, respectivamente. Den-
tre os resultados obtidos, foram identificados duas estruturas de sociabilidade: 
a Loja Maçônica Fraternidade e a Santa Casa de Misericórdia de Santos.

Palavras-chave: Intelectuais. Educação. Modernidade Capitalista. 
Santos. 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES).
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Parte significativa da historiografia sobre Santos (PEREIRA, 2016, 1995, 
1990; FARIA, 2013; TAVARES, 2007; ROSEMBERG, 2006; LANNA, 1996; HO-
NORATO, 1996; ANDRADE, 1989) afirma que a cidade, no processo de transi-
ção do Império para a República, foi arena de lutas ideológicas que se concre-
tizaram por intermédio dos periódicos da época.  Dentre os diversos assuntos 
que aparecem relativos ao discurso da modernidade, pode-se elencar a edu-
cação, que estava estreitamente ligada a desempenho dos intelectuais, sen-
do considerada como um instrumento para alavancar o avanço civilizatório 
capitalista.

Os republicanos enxergavam no novo regime político recém-inaugura-
do a representação de progresso e da modernidade e, procuravam apagar 
quaisquer resquícios ou memórias oriundas do antigo regime. Neste sentido, 
a educação seria a construtora dos caminhos necessários que levariam a na-
ção rumo ao progresso, em semelhança dos países europeus. Acreditava-se 
numa escala evolutiva rumo à modernidade, que as nações percorreriam na 
medida em que instruísse sua população nas ciências exatas e da natureza.

[...] a instrução, o ensino e a escolarização eram pensa-
dos como instrumentos para generalizar as práticas hi-
gienistas, reformar hábitos e reduzir as consequências 
sociais da pobreza. O caráter regenerador da educação 
foi observado por muitos. Difundir a educação a toda 
população era mudar suas práticas e mentalidade, cons-
truir valores civis e republicanos e assegurar a sobrevi-
vência em um mundo cada vez mais letrado. Tratava-se, 
acima de tudo, de homogeneizar as referências sociais 
do país (ROSSI; RODRIGUES; NEVES, 2009, p. 12).

Este ensaio traz resultados iniciais de uma pesquisa de doutoramento. 
Esta visa compreender a atuação de um círculo de intelectuais santistas que 
atuaram na cidade durante a Primeira República e que, para implementação 
de seus ideais, sobretudo no campo da educação, formaram círculos de so-
ciabilidade – conceito presente nos escritos de Sirinelli (2003). Buscam-se 
também em Gramsci (1982) e Sartre (1994) os referenciais teóricos para esta 
pesquisa.

Antônio Gramsci (1982), em seu livro ‘Os intelectuais e a organização 
da cultura’, problematizando acerca do conceito de intelectual, defende que 
estes não se fazem a partir da atividade que desempenham, antes são as 
relações sociais em que estão inseridos que os tornam intelectuais, afinal, 
“todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então: mas nem todos 
os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais” (p.7). 
Surgem progressivamente a partir de suas práticas e são, por isso, formados 
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historicamente em conexão com os demais grupos sociais, especialmente 
do grupo dominante, para legitimar suas ações. Os intelectuais lutam, 
sobretudo, no campo da cultura (GRAMSCI, 1982) e, utilizando a escola como 
seu principal instrumento propagador para elaborar novos intelectuais de 
diversos níveis e a educação, enquanto campo para a consolidação de seus 
ideais. 

Jean-Paul Sartre (1994), concordando com Gramsci, defende da mesma 
forma que os intelectuais são formados pela função socialmente reconhe-
cida. Esta função, entretanto, emerge no momento em que os técnicos do 
saber prático utilizam de seus métodos para outra finalidade, não apenas 
para a prática de suas tarefas específicas, mas sim para a construção de uma 
ideologia contrária à dominante. São aqueles que tomaram consciência do 
processo contraditório em que estão inseridos e, utilizando-se de símbolos, 
sinais e signos, lutam para dissolver o sistema de ideias de outras classes. 
Assim, segundo Sartre: 

(...) o intelectual é o homem que toma consciência da 
oposição, nele e na sociedade, entre a pesquisa da ver-
dade prática (com todas as normas que ela implica) e a 
ideologia dominante (com seu sistema de valores tradi-
cionais). Essa tomada de consciência – ainda que, para 
ser real, deva se fazer, no intelectual, desde o início, no 
próprio nível de suas atividades profissionais e de sua 
função – nada mais é que o desvelamento das contradi-
ções fundamentais da sociedade, quer dizer, dos confli-
tos de classe e, no seio da própria classe dominante, de 
um conflito orgânico entre a verdade que ela reivindica 
para seu empreendimento e os mitos, valores e tradi-
ções que ela mantém e quer transmitir às outras classes 
para garantir sua hegemonia (1994, p.30-31).

Objetiva-se neste ensaio, portanto, oferecer uma análise preliminar das 
vozes dos intelectuais santistas – santistas não porque nasceram na cidade, 
mas porque a tornaram palco de suas atuações – materializadas em discursos 
nos jornais do período, a fim de compreender como estes sujeitos concebiam 
a modernização da educação.

De acordo com a historiografia consultada (SILVA SOBRINHO, 1953; RO-
DRIGUES, 1975, 1976, 1981; VIERA, 2012; PEREIRA, 2016), muitos sujeitos es-
tiveram envolvidos neste processo histórico: Vicente de Carvalho, os irmãos 
Arthur e Adolpho Porchat de Assis, Bernardino de Campos, Delfino Stocler de 
Araújo, Julio Conceição, Manoel Maria Tourinho, Raymundo Sóter de Araújo, 
Victor de Lamare, bem como as mulheres Anália Franco, Diva de Lamare Por-
chat de Assis, Eunice Caldas, dentre muitos outros.

Considera-se, por fim, que a historiografia é um lugar de memória 
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(BURKE, 1992), e, a memória também abarca o esquecimento. Assim, 
questiona-se: por que estes foram os sujeitos lembrados como intelectuais? 
A que grupos sociais pertenceram? Quais projetos educacionais defendiam? 
A quem representavam? E o que se preferiu esquecer acerca deles? Tais 
questões, dentre outras, compõem o estado desta pesquisa no presente 
momento.

O DISCURSO DO PROGRESSO E AS REDES DE SOCIABILIDADE

O Brasil estava inserido em um movimento mais amplo, em que, desde 
a segunda metade do século XIX, as nações ocidentais detentoras do grande 
capital privilegiaram uma “pedagogia do progresso”, oferecendo, nas Exposi-
ções Internacionais Pedagógicas, uma perspectiva de progresso possibilitada 
por meio da educação, a qual traria os valores sociais e culturais da moderni-
dade capitalista2. Com a realização de congressos durante as feiras (nacionais 
ou internacionais) houve a implementação e difusão de padrões, propician-
do uma uniformidade ideológica e material nos mais diversos aspectos da 
sociedade. Assim, pouco a pouco, o Brasil foi incorporando, dentre tantos, 
os aspectos educacionais presentes num âmbito internacional (KUHLMANN 
JÚNIOR, 2001).

Em âmbito local, lemos no editorial do Jornal A Tribuna:
A instrução é a base de todo progresso e engrandeci-
mento, faz necessária uma ação energética não só por 
parte das autoridades municipais, como mesmo de to-
dos os que ocupam posições de destaque nesta cidade, 
para que tenham um fim este vergonhoso estado das 
coisas.

Porque a Câmara Municipal e o alto comércio não reú-
nem os seus esforços para alcançar o fim colimado! Por-
que não se organiza, com esses elementos e outros que 

2 Compreende-se por modernidade capitalista o que Alves (2011) conceitua como a segunda 
modernidade do capital, isto é, período entre a Primeira e a Segunda Revolução Industrial, 
quando ocorreu a instauração e a difusão do modo de produção capitalista no ocidente. Se-
gundo ele: “A segunda modernidade do capital é a modernidade-máquina, temporalidade 
histórica em que se constituiu um estilo de pensamento, de política e de sensibilidade esté-
tica que poderíamos caracterizar como modernista. Foi nessa etapa de desenvolvimento do 
capitalismo ocidental, no bojo do qual se desenvolveu o processo de modernização que se 
constituiu (sic) a classe social (burguesia e proletariado) e o Estado nacional em torno da qual 
se consolida o território propriamente dito da Nação e da Cidade. São tais determinações es-
senciais que irão compor a identidade social de homens e mulheres da segunda modernidade. 
Enfim, a segunda modernidade é a modernidade propriamente dita”. Este momento histórico 
coincide com o período em que o historiador Eric Hobsbawm (2012) designa como a “Era dos 
Impérios”.
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dela queiram fazer parte, uma grande comissão para se 
entender diretamente com o governo do Estado e com 
os congressistas estaduais.

Essa comissão, ao mesmo tempo que se procuraria ob-
ter do governo a criação da escola, trataria também de 
angariar os meios necessários para que fossem ofereci-
dos aos poderes estaduais. Vemos nossa população au-
mentar de modo assombroso, não pode continuar com 
o mesmo número de escolas de há 10 ou 15 anos atrás.

É necessário agir e agir com entusiasmo, pois a vontade 
e a energia são as duas grandes armas que se obtém a 
vitória.

Por nossa parte, estamos dispostos a combater em prol 
da instrução pública de Santos e, conquanto modestos, 
os nossos esforços se unirão aos daqueles que tomarem 
a si essa nobre campanha de aparelhar a nossa cidade 
para o futuro brilhante que o destino e a evolução na-
tural dos acontecimentos fatalmente lhe reservam (A 
TRIBUNA, 10/04/1913).

Este editorial faz referência à proposta de criação de um imposto mu-
nicipal que seria totalmente destinado à educação. Interessante notar a ex-
pressão que se refere a educação como “base de todo progresso e engrande-
cimento”. Além disso, exige-se do poder público e do alto comércio santista 
o “agir com entusiasmo”.

Reis Filho (1981), Nagle (2001) e Carvalho (2003) apontaram em suas 
pesquisas que, para os intelectuais atuantes na Primeira República brasileira, 
a educação constituiria no campo fundamental para a construção de uma 
sociedade democrática, a consolidação do Estado Republicano.  

Em âmbito regional, Vicente de Carvalho escreveu no Jornal Diário de 
Santos, defendendo que a educação seria um instrumento para regeneração 
econômica do país. Para ele, fazia-se emergente o investimento público na 
criação de escolas, onde seriam oferecidos os conhecimentos científicos – 
nas disciplinas de física e química, por exemplo – necessários para o desen-
volvimento industrial e, por consequência, para o progresso econômico.

Só os povos instruidos vivem na accepção honrosa da moderna vida ci-
vilisada. Cresça embora a producção da nossa lavoura, desenvolva-se a ri-
queza material do nosso commercio — não deixaremos de ser o que hoje 
somos, povo obscuro mendigando as migalhas da civilisação, sem prestigio 
e sem gloria, emquanto não pronunciarmos uma palavra nova na Sciencia, 
na Industria ou na Arte! (DIÁRIO DE SANTOS, 25/01/1889, Editorial Cousas 
Municipais).
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Vicente de Carvalho, que era descendente de Amador Bueno da Ribeira3, 
foi secretário do interior no governo do Estado de São Paulo, durante o 
mandato interino de José Alves de Cerqueira César (1891-1892). Também foi 
maçom, membro da Loja Maçônica Fraternidade de Santos. Vicente defendia 
uma educação pública para a cidade de Santos que instrumentalizasse os 
discentes nos mais diversos serviços industriais e comerciais, preparando-
os para o mercado de trabalho no porto ou em outras áreas de negócios 
da cidade. Para isto, propunha a criação de uma escola comercial, onde 
se ofereceria as disciplinas de aritmética, álgebra, escrituração mercantil, 
geografia comercial, direito comercial, economia política e ainda o ensino de 
três ou quatro línguas (DIÁRIO DE SANTOS, Editorial, 05/02/1889). Nota-se, 
portanto, que era um ensino fortemente marcado para o serviço portuário, 
isto é, uma formação para o abastecimento de mão de obra nas áreas de 
serviços, comércios e negócios internacionais.

Outro intelectual bastante citado na historiografia sobre Santos é Júlio 
Conceição. Era filho dos barões de Serra Negra e um rico comerciante de café 
que atuou na vida pública da cidade, tornando-se benemérito da Santa Casa 
de Misericórdia, provedor desta mesma instituição e vereador por muitos 
anos na mesma cidade. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de San-
tos, Clube XV e outras instituições tanto sociais quanto culturais da cidade 
(PEREIRA, 1990). Foi amigo de João Otávio dos Santos, que deixou toda sua 
fortuna à Santa Casa e nomeou Conceição seu testamenteiro. 

Júlio Conceição que já era conhecido no Estado de São Paulo, tornou-se 
popular também em diversos estados brasileiros por executar o desejo de 
João Otávio dos Santos, de construir uma escola para crianças órfãs da cidade 
e oferecer a elas ensino profissional. Após o falecimento de João Otávio, co-
meçou-se a construção do Instituto Dona Escholástica Rosa, estabelecimento 
que foi inaugurado em 1908.

A Revista Ilustrada Brasil Magazine, cujo diretor era Martinho Coelho, 
sediada no Rio de Janeiro, noticiou em março de 1910:

Legado de um grande philantropo: um estabelecimento 
modelo de educação profissional na cidade de Santos 
em São Paulo

Na importante cidade de Santos, um dos mais ricos em-
porios marítimos do commercio brazileiro, existe uma 
das mais bellas e grandiosas organisações do ensino 
profissional, consagrada inteiramente á educação dos 
menores desamparados e desvalidos.

(...)

3 Amador Bueno foi proprietário de terras durante o período colonial brasileiro, recebendo o 
título de Capitão-Mor e ouvidor da Capitania de São Vicente.
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O Snr. Julio Conceição que antes de ser um commercian-
te é um homem de cultas lettras e um escriptor feito em 
constantes tirocinios da imprensa, comprehendeu por 
um alcance elevado e intelligentemente moderno, a exe-
cução do honroso encargo que lhe fora de suas similares 
estrangeiras.

Os principios mais absolutos da hygiene escolar e do 
desenvolvimento physico foram tomados á Inglaterra 
que é o paiz possuidor da ultima palavra na installação a 
mais completa e perfeita de Institutos de ensino pratico. 
Coube á Allemanha fornecer as linhas geraes da educa-
ção regulamentada junta á disciplina e methodo que a 
caracterisam; fornecendo os Estados Unidos os elemen-
tos technicos por excellencia nos utensilios diversos que 
constituem a base no ensino nos diferentes officios nos 
quaes se preparam os jovens aprendizes (p. 42-48).

Interessante perceber que, comparando a relação de funcionários con-
tratados pelo Instituto com a relação de membros da Loja Maçônica Fraterni-
dade, verifica-se que Julio Conceição e outros três funcionários do Escholásti-
ca Rosa4 pertenciam à maçonaria: Manoel Maria Tourinho, contratado como 
médico do Instituto e que também atuou na vida pública da cidade de San-
tos, como vereador (1884), presidente da Câmara (1894), prefeito (1895) e 
inspetor literário da cidade (1914); Manoel Homem de Bittencourt, cirurgião 
dentista; e o diretor do estabelecimento, Arthur Porchat de Assis5, advogado 
que exerceu a função de professor em diversas instituições da cidade, dentre 
eles, o Liceu Feminino Santista (VIEIRA, 2012). Além disso, estes sujeitos tam-
bém eram irmãos da Santa Casa de Misericórdia de Santos.

Com isso, nota-se que havia um círculo de sociabilidade, que conforme 
aponta Sirinelli (1996), são estruturas que organizam os intelectuais em tor-
no de uma “sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais 
difusas, mas igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gos-
to de conviver” (p. 254-255). Neste sentido, a Santa Casa de Misericórdia e a 
Loja Maçonica Fraternidade de Santos compuseram este círculo, bem como 
outras instituições de ensino, conforme aponta o quadro de Vieira (2012, p. 
93):

4 A relação de professores e funcionários contratados estão descritos na Monografia acerca do 
Instituto Escholástica Rosa (CONCEIÇÃO, 1908).
5 Nomeado a partir de 09 de março de 1908, conforme Relatório da Provedoria da Santa Casa 
de Santos, 1908.
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Quadro 1: Presença do grupo de intelectuais nas escolas de Santos

Fonte: elaboração própria

Não apenas as instituições podem constituir as redes de sociabilidade, 
mas também os jornais e as revistas, pois são campos de lutas ideológicas, 
onde também estão registrados os discursos, os quais oferecem os “movi-
mentos de ideias, no sentido das posições tomadas, os debates suscitados 
e as cisões advindas” (SIRINELLI, 1996, p. 248-249). Cabe também, a partir 
desta perspectiva, considerar as atas e outros documentos oficiais, como re-
latórios, discursos de posses etc.

CONSIDERAÇÕES

Só os povos instruidos vivem na accepção honrosa da 
moderna vida civilisada. Cresça embora a producção 
da nossa lavoura, desenvolva-se a riqueza material do 
nosso commercio — não deixaremos de ser o que hoje 
somos, povo obscuro mendigando as migalhas da civi-
lisação, sem prestigio e sem gloria, emquanto não pro-
nunciarmos uma palavra nova na Sciencia, na Industria 
ou na Arte! (DIÁRIO DE SANTOS, 25/01/1889, Editorial 
Cousas Municipais).

Procurou-se, neste ensaio, evidenciar os resultados preliminares da pes-
quisa de doutoramento que analisa a atuação de uma rede de sociabilidade 
de intelectuais santistas que se envolveu nas mais diversas instituições so-
ciais e culturais da cidade, a fim de representar uma nova perspectiva de 
modernidade que estava em curso no período. 

Considerou-se que o campo da educação foi escolhido por estes inte-
lectuais como aquele que construiria o caminho a ser percorrido rumo ao 
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progresso, sobretudo, econômico. 
Verifica-se nos discursos que, embora a educação estivesse na lista de 

prioridades da classe dominante, contraditoriamente, no que concerne à ins-
trução da população em geral, o ensino se restringiria a uma formação para 
o trabalho, a fim de capacitar a grande maioria das pessoas para atuar no 
comércio, serviços e no porto. Não obstante, havia poucas instituições que 
ofereciam o ensino acadêmico, destinado à educação da elite, com altíssi-
mos requisitos para admissão e longe de atender a demanda populacional 
existente.

Estas questões sociais, emergentes neste contexto do final do século XIX 
e início do XX, permitiram que a elite santista oferecesse uma representação 
da ideia de progresso, propiciando um novo modo de viver e pensar, que 
foram transmitidas por meio de práticas “civilizadas”, trazendo o modo euro-
peu de viver como modelo do que é “moderno” (LANNA, 1996).
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RESUMO

Esta comunicação objetiva identificar de que forma o periódico Gazeta 
de Piracicaba, situado no município de Piracicaba no interior do estado de 
São Paulo, de propriedade do Partido Republicano, perspectivava ideais de 
educação republicanos frente às transformações que ocorriam no Brasil e 
em âmbito local, no final do Império e início da República. Os procedimentos 
metodológicos se baseiam em análise documental, a partir da leitura das 
edições do periódico Gazeta de Piracicaba no recorte temporal de 1882 a 
1892 e pesquisa bibliográfica, por meio de autores que tratam de diferentes 
aspectos relativos à temática educação no período proposto de pesquisa. Os 
resultados revelaram que políticos e intelectuais envolvidos no movimento 
republicano, no final do século XIX e início do XX, defendiam que a educação 
era o meio de propulsionar o país para uma nova era, deixando para trás tudo 
o que eles entendiam ser negativo no Império. A educação deveria incutir nas 
novas gerações as noções de democracia, cidadania e civilidade, num país que 
se tornava cada vez mais urbanizado e industrializado. Os ideais republicanos 
defendiam a educação da mulher e dos menos favorecidos economicamente, 
assim como se preocupavam com a formação de professores, sistematização 
e obrigatoriedade do ensino, além da criação de novas escolas e acima de 
tudo, pregavam a educação laica. Dentro desse panorama, Piracicaba foi um 
dos principais focos republicanos no estado de São Paulo, com personagens 
que alcançaram projeção nacional e se dedicavam à causa da educação dentro 
dos parâmetros pregados em nível nacional. A nova geração de republicanos 
na cidade era formada principalmente por profissionais liberais, religiosos 
metodistas, comerciantes e industriais, que se opunham e disputavam poder 
com a geração formada por monarquistas oligarcas, em sua maior parte 
ligada à agricultura. Nota-se que, os republicanos locais apoiavam uma série 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES).
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de iniciativas e instituições particulares de diferentes ordens, assim como 
as escolas públicas, o auxílio se dava tanto por meio de verbas, quanto 
da participação direta no Conselho de Instrução Pública, na participação 
em exames escolares e reinvindicações junto ao governo do estado para a 
abertura de mais escolas, ou melhoria das já existentes. Almeja-se assim, 
com a realização desta comunicação, colaborar com as investigações sobre 
como o movimento republicano no Brasil e em um município específico, 
Piracicaba, idealizava o envolvimento da educação no novo projeto de país 
que se arquitetava na passagem do Império para a República.

Palavras-chave: História da Educação. Ideais Republicanos. História pela 
Imprensa. Educação e Política.   

INTRODUÇÃO

A investigação aqui apresentada compõe a tese “A presença do municí-
pio na expansão escolar em Piracicaba (1890-1910)”, em fase de elaboração, 
e integra o projeto de pesquisa “Educação Escolar no Município de Piracica-
ba no início da Primeira República (1890-1910)”, desenvolvida no Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba - 
UNIMEP, em parceria com pesquisadores vinculados a Universidade Estadual 
Paulista - UNESP e a Universidade Estadual de Londrina - UEL.

O contexto educacional no Brasil, no período pesquisado, estava per-
meado por debates sobre educação pública, que se constituem de forma 
mais efetiva a partir dos anos 1870, principalmente, sobre influência de pen-
samentos advindos da Europa e Estados Unidos (GONÇALVES NETO, 2015). O 
advento da República estava cotejado por ideias liberais e novas perspectivas 
econômicas ligadas aos interesses industriais e urbanos, esse novo panorama 
trouxe atenção diferenciada para a instrução popular, que passou a ser consi-
derada basilar para formação do novo cidadão brasileiro, preparando-o para 
o trabalho nas indústrias e os padrões considerados civilizados (CARVALHO; 
CARVALHO, 2010). 

A pesquisa está inserida no campo da História da Educação, em especí-
fico da educação em âmbito municipal. O intuito é contribuir para o enten-
dimento do papel do município na educação no Brasil no período que com-
preende o final do Império e início da República. Essa investigação se justifica, 
pois segundo Gonçalves Neto (2015), as pesquisas acerca das iniciativas mu-
nicipais no campo educacional no decorrer da Primeira República ainda são 
raras e quando existem focam principalmente nos processos de organização 
da instrução nos estados. Ainda quanto a esse assunto, Souza (2015) ressalta 
que em relação ao estado de São Paulo, falta à História da Educação dados e 
estudos sobre a atuação dos municípios no desenvolvimento da educação.
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Esta comunicação objetiva identificar de que forma o periódico Gazeta 
de Piracicaba, situado no município de Piracicaba no interior do estado de 
São Paulo, de propriedade do Partido Republicano, perspectivava ideais de 
educação republicanos frente às transformações que ocorriam no Brasil e em 
âmbito local, no final do Império e início da República (1882-1892).

O jornal ‘Gazeta de Piracicaba – Orgam Republicano’ foi fundado em 
junho de 1882 por um grupo de republicanos piracicabanos e por isso defen-
de os ideais específicos desse conjunto de políticos, empresários, profissio-
nais liberais, religiosos protestantes e outros tantos que almejaram e lutaram 
pelo fim da monarquia no Brasil. 

Os procedimentos metodológicos constam de dados e informações co-
letados de todas as publicações disponíveis deste periódico sobre educação a 
fim de obter um conjunto de material que pudesse auxiliar em posterior aná-
lise. Foram coletados 2.248 itens relativos à educação, no período de junho 
de 1882 a novembro de 1892, disponíveis no acervo do Instituto Histórico e 
Geográfico de Piracicaba – IHGP. Nesse recorte temporal a Gazeta de Piracica-
ba teve 1.452 edições, contudo não se tem dados do ano de 1891. 

Constata-se que o número de edições no decorrer dos anos pesquisa-
dos não se manteve regular, nos editoriais e notas para o público há indícios 
de que o jornal passou por inúmeras dificuldades para se manter por diversos 
motivos, tais como irregularidade dos recursos, poucos leitores, problemas 
com o maquinário, tipógrafos e trocas constantes de editores e gerentes. Esta 
inconstância trouxe questionamentos sobre o melhor modo de organizar as 
fontes a partir da periodicidade irregular do jornal. Assim, buscou-se com-
preender as variáveis envolvidas nesta oscilação de modo que a reorgani-
zação dos dados não interferisse em futuras análises. Entre 1882 e 1884 a 
Gazeta de Piracicaba circulava três vezes por semana, em agosto de 1885 
passou para duas vezes por semana, de 1887 a 1888 a publicação era diária, 
retornando três vezes por semana em 1889. 

Os 2.248 itens sobre educação encontrados foram agrupados nas se-
guintes categorias: editorial, noticiário, anúncio, opinião, Câmara Municipal, 
Colégio Piracicabano, ESALQ e diversos. Contudo, alguns itens se repetem se-
guidamente devido aos anúncios, que circulam por um determinado período, 
ou notícias sobre o Colégio Piracicabano e a ESALQ que também se encaixam 
em outras categorias. A catalogação foi efetuada em planilha Excel elabo-
rada de modo a contemplar o maior número possível de informações tanto 
das categorias elegidas, quanto da materialidade do periódico. A planilha é 
composta por: título do jornal, ano do jornal, número da edição, data, dia da 
semana, número da página, categoria (elaboradas pelos autores), título da 
seção, autor, título, resumo (elaborado pelos autores), sujeitos citados, esco-
las citadas, leis/decretos, iconografia, legibilidade, observações, proprietário, 
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redator, diretor/editor, preço, materialidade (descrição detalhada da primei-
ra edição de cada mês).

Dessa forma, essa pesquisa visa coadjuvar para as discussões acerca do 
entendimento de como o movimento republicano, em geral e em específico 
no município de Piracicaba, compreendia as questões educacionais. 

 A HISTÓRIA POR MEIO DOS PERIÓDICOS

Valer-se da imprensa periódica para escrever História até a década de 
1970 significava sofrer grande resistência por parte do meio acadêmico, prin-
cipalmente em relação à fidedignidade da fonte. De acordo com Luca (2008), 
considerava-se que os periódicos traziam “registros fragmentários do presen-
te, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões” (p. 112). 
Contudo, nos anos 1980, esse panorama se modificou, principalmente, calca-
do na herança da geração dos Annales, que propunha renovação das práticas 
historiográficas, a partir de novos objetos, problemas e abordagens. Assim, a 
história por meio dos periódicos passou a ser realizada sob uma perspectiva 
metodológica que analisa a materialidade e a articulação entre sociedade, 
tempo e espaço. 

No século XXI, a história por meio dos periódicos passou a se disseminar 
nas ciências sociais e humanas, especialmente nas áreas da comunicação, 
semiótica, crítica literária e educação. Adotou-se a concepção de que todo 
documento é um monumento, que contém subjetividade e intencionalida-
de, e assim deve ser trabalhado numa dimensão teórico–metodológica das 
conjunturas específicas nas quais estão inseridas as fontes e os objetos de 
estudo (CRUZ; PEIXOTO, 2007). 

A pesquisa por meio dos periódicos perpassa e entrelaça aspectos das 
histórias política, cultural e social, pois permite identificar atores políticos, in-
telectuais e suas ideologias. Entretanto, Sirinelli (1996) destaca que é preciso 
atenção, pois o meio intelectual influi diretamente na filiação político-parti-
dária das imprensas e nos diferentes níveis de poder, em uma dinâmica de 
disputa de interesses e ingerência das mentalidades coletivas. Preocupação 
compartilhada por aqueles que questionam a independência e exatidão dos 
periódicos frente ao uso instrumental pelas classes dominantes e apropria-
ção ingênua por parte dos pesquisadores que viam os periódicos como me-
ros receptáculos de informações a serem selecionadas, extraídas a seu bel 
prazer (LUCA, 2008).

No Brasil o desenvolvimento da imprensa tem início com a chegada da 
família real portuguesa, em 1808, com a edição do jornal ‘A Gazeta do Rio 
de Janeiro’ (SODRÉ, 1966). A partir daí a imprensa brasileira se desenvolve 
caracterizada por transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, 
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junto a uma crescente classe média urbana e novos grupos letrados, 
desempenhando “papel relevante em momentos políticos decisivos, como a 
Independência, a Abdicação de D. Pedro I, a Abolição e a República” (LUCA, 
2008, p. 134). A imprensa empreende a defesa de novos ideais civilizatórios 
e políticos e intervém de modo significativo no espaço público revelando 
indícios do contexto social que se insere e criando possibilidades, mesmo 
que perspectivadas, do registro das relações culturais que se estabelecem no 
período analisado. Deste modo, surge para o pesquisador como uma fértil 
fonte primária para a pesquisa histórica e consequentemente para a História 
da Educação. É dentro desse contexto amplo de significados que surge o 
jornal Gazeta de Piracicaba. 

GAZETA DE PIRACICABA – PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS

No intuito de identificar como um periódico em particular, dentro de um 
recorte temporal específico, trata da temática educação e devido ao espa-
ço limitado do presente texto, optou-se por analisar aqui três categorias no 
jornal Gazeta de Piracicaba, nos anos entre 1882 e 1892. A saber: os ‘textos 
de opinião’ por expressarem as ideias dos intelectuais que escreviam para o 
periódico; as ‘notícias’ que permitem observar os assuntos para os quais o 
jornal dava importância; e ‘educação local’ para identificar quais instituições 
e iniciativas o jornal apoiava. Sendo que dentro destas categorias serão apre-
sentadas as informações que mais se destacaram.

No período que contempla o final do Império e início da República o 
município de Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, passava por um 
processo de corpulenta urbanização, impulsionado pela abolição da escrava-
tura, chegada de imigrantes, industrialização e expansão do setor agrícola. 
Nessa época o cenário político de Piracicaba era composto pelo embate en-
tre monarquistas e republicanos, diante do avanço paulatino do movimento 
republicano no interior paulista (VIEIRA; NERY; AGUIAR, 2015).     

É nesse contexto, em que o ideal republicano passa a ser divulgado 
amplamente por um órgão da imprensa local, o jornal ‘Gazeta de Piracicaba 
– Orgam Republicano’ que buscava difundir novas condutas e hábitos em um 
discurso que articulava dentre outros assuntos, escolarização e civilização. 
A pesquisa revelou que ‘textos de opinião’ foi a categoria que apresentou 
maior quantidade de informações, os temas mais discutidos foram, 
respectivamente, as ‘ações dos diferentes níveis de governo’, a ‘educação da 
mulher’, e ‘o porquê da necessidade de instrução’. 

Em relação às ações governamentais, os textos fazem críticas à falta de 
atenção e investimento que a instrução pública tinha na época. Dentre os as-
suntos tratados estão a falta de escolas, a qualidade e infraestrutura destas, 
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leis provinciais/estaduais e imperiais/nacionais, e formação e condições de 
trabalho dos professores. Esses textos refletem o que vinha ocorrendo por 
todo o país no período colonial e são corroboradas pelas colocações de Gon-
çalves Neto (2015), o qual explicita que nesse período as propostas políticas 
educacionais alcançavam resultados insignificantes, principalmente, devido 
ao Ato Adicional de 1834 que promoveu a descentralização da educação e 
também, a recursos parcos e falta de vontade política. 

No quesito ‘educação da mulher’ os artigos se concentram no período 
do Império, os textos podem ser divididos em duas frentes, há os que abor-
dam a importância das mulheres terem acesso à educação, pois deveriam 
ter os mesmos direitos dos homens e sob outra perspectiva há textos que 
defendem que a mulher deve ser educada o suficiente para ser melhor espo-
sa, mãe e dona de casa. Essa visão ambígua retrata por um lado as transfor-
mações internacionais que vinham ocorrendo na época, ocasionadas pelos 
ideais republicanos trazidos da Europa e Estados Unidos, sob uma perspec-
tiva democrática para toda a população até então excluída da educação for-
mal, não só mulheres e a visão conservadora representava resquícios de uma 
concepção sobre o papel da mulher que ainda estava muito arraigada na cul-
tura brasileira. De fato, esses dois pontos de vista se sobrepõem por várias 
gerações no início do século XX (MONTEIRO; GATI, 2012). 

E os artigos que tratam do ‘por que da necessidade de instrução’ pre-
gam a imprescindibilidade da instrução pública disseminar ideais de nacio-
nalidade, patriotismo, amor pelo Estado, educação moral e social. Esses con-
ceitos retratam a aproximação que os ideais republicanos brasileiros tinham 
com as concepções liberais e industriais-urbanas, que para se concretizarem 
dependiam da instrução do povo, que estavam associados no início da Repú-
blica, ao Estado utilizar a educação para difusão de seus princípios ideológi-
cos, no intuito de definir o caráter do cidadão dentro de uma mentalidade 
cívica (CARVALHO; CARVALHO, 2010).    

A categoria ‘notícias’ foi a segunda em quantidade de informações, 
identificou-se que os temas se subdividiam em regionais, centrais e inter-
nacionais. As notícias regionais e centrais apresentam mesmo padrão e dis-
cutem basicamente dois assuntos, por um lado abarcam diferentes tipos de 
informações sobre instituições escolares, sobretudo as particulares, na pro-
víncia/estado de São Paulo e no Brasil e abordam, principalmente, questões 
como corpo docente, discente e infraestrutura. Essa atenção às instituições 
particulares de ensino pode ser entendida segundo Saviani (2006) por as-
pectos próprios do final do Império, especialmente, pelo último dispositivo 
engendrado no país, o decreto n. 7.247, de 19 de abril de 1879, conhecido 
como Reforma Leôncio de Carvalho, que em seu Artigo 8º determina nas pro-
víncias, a subvenção a escolas particulares, devido à falta de escolas públicas.  
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O outro conjunto é formado por notícias acerca das ações do governo 
provincial/estadual e central, discorre desde críticas, predominantemente na 
época do Império, até elogios pelas iniciativas do começo da República. As 
notícias provinciais/estaduais expressam as realizações educacionais de São 
Paulo que segundo Carvalho e Carvalho (2010) se destacam frente às outras 
regiões do país, com exceção do Distrito Federal, ao organizar um sistema 
de ensino com um padrão oficial, impulsionado pelos recursos econômicos 
e liderança política de São Paulo, que passa a servir inclusive de modelo para 
o restante do Brasil. E em relação ao governo central as notícias refletem o 
descompromisso deste com a educação, fato corroborado pelos dados esta-
tísticos do Segundo Império os quais demonstram que “entre 1840 e 1888, 
a média anual dos recursos financeiros investidos em educação foi de 1,80% 
do orçamento do governo” (SAVIANI, 2006, p.29), sendo que a maior parte 
dessa verba ia para as universidades.

E no que diz respeito à educação em âmbito internacional, houve uma 
série de notícias com dados estatísticos de outros países, em geral seguidas 
de comparações com o Brasil, nas quais se criticava a situação da educação 
no país em relação ao que vinha ocorrendo, principalmente, na Europa. Essas 
críticas refletem como os republicanos brasileiros estimavam e viam como 
exemplo o movimento de expansão da instrução popular e formação dos sis-
temas de ensino pelos Estados europeus (GONÇALVES NETO, 2015).

E na categoria ‘educação local’ foram elegidos como temas principais, as 
ações do governo local e escolas ou educação pública e particular. No período 
do Império o jornal faz seguidamente críticas às ações da câmara municipal 
na área da educação, enquanto que no início da República passam a ocorrer 
mais elogios. Quanto às escolas locais, o Colégio Piracicabano é o que recebe 
maior atenção do jornal e sobre as escolas, em geral, são divulgadas descri-
ção dos exames, festas de final de ano e outras festividades ou atividades. 

No que se refere ao papel do município na educação formal, essa aten-
ção especial que o periódico dá ao assunto ocorre devido à configuração 
política da época, de acordo com Gonçalves Neto e Carvalho (2015) desde 
a década de 1830 até a primeira República as províncias/estados são os res-
ponsáveis pelo ensino primário e secundário, contudo como não conseguem 
atender à demanda responsabilizam os municípios por parte de suas prer-
rogativas o que faz com que grande parte destes assuma protagonismo no 
desenvolvimento da educação. A análise do jornal apontou que no período 
imperial as gestões municipais em Piracicaba davam parca atenção ao ensino 
público, às vezes nem mesmo atendendo às demandas impostas pelo gover-
no regional, a situação passa a se alterar a partir de 1891 quando o governo 
republicano local já está estruturado e inicia uma campanha pelo ensino pú-
blico ao criar uma Escola Municipal Noturna e fazer insistentes pedidos ao 
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governo do estado para que sejam implantadas novas escolas no município. 
No tocante às escolas particulares da cidade havia nesse período uma 

média de dez, o dobro das públicas, contudo muitas eram pequenas de ape-
nas uma classe, dois colégios de porte maior se destacavam o Azurara para 
meninos e o Piracicabano para meninas, que ofereciam primário e secundá-
rio. Ocorria especial atenção ao Colégio Piracicabano, de ordem metodista, 
pois nele não havia aulas de religião e as aulas seguiam padrões metodológi-
cos e didáticos das novas concepções educacionais americanas e europeias, 
ou seja, tudo o que era defendido pelos republicanos no campo da educação, 
inclusive os metodistas foram convidados a vir para a cidade pelos chefes 
republicanos locais, que alcançaram projeção nacional, os irmãos Manoel e 
Prudente José Moraes de Barros. Quanto a essa preponderância do ensino 
privado na época percebe-se que isso ocorria devido tanto à falta de com-
prometimento do Estado, quanto dos ideais de liberdade de ensino e visões 
positivistas e liberais que circulavam pelo Ocidente no final do século XIX 
(SAVIANI, 2006).

CONSIDERAÇÕES

O escopo desta comunicação em identificar como o periódico Gazeta 
de Piracicaba, no recorte temporal de 1882 a 1892, situado no município de 
Piracicaba no interior do estado de São Paulo, compreendia os ideais de edu-
cação republicanos, em específico por meio dos textos de opinião, notícias e 
referências à educação local, revelou como parte dos intelectuais da época, 
em geral, e em específico os locais, tratava o tema educação e quais tópicos 
lhes eram caros. 

Os resultados da pesquisa evidenciam que as questões mais discutidas 
foram as ações dos diferentes níveis de governo, a educação da mulher, o 
porquê da necessidade de instrução, corpo docente, discente e infraestru-
tura de instituições escolares, sobretudo as particulares, educação em âmbi-
to internacional e educação na esfera local de Piracicaba. Constatou-se que, 
esses temas estavam diretamente relacionados com a idealização de que a 
educação permitiria o país adquirir uma mentalidade voltada à democracia, 
cidadania e civilidade. 

Considera-se que, envidar a pesquisa no esforço de cotejar o conteúdo 
referente à educação no periódico Gazeta de Piracicaba, com a referência 
de teóricos da área da História da Educação, possibilitou traçar um panora-
ma geral de como o movimento republicano brasileiro idealizava a instrução 
popular e, em específico, de que modo os republicanos de Piracicaba conce-
biam o desenvolvimento da educação no município. 
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RESUMO

O processo de unificação da Universidade Católica de Santos, foi de-
morado. Iniciou-se em 1976 com o Padre Américo Soares e concluiu-se em 
1986 com o Padre Waldemar Valle Martins, ou seja, um período de 10 anos 
que exigiu muito esforço, trabalho e perseverança. A hipótese do autor deste 
trabalho e compartilhada por Salas Neto (2016) de tamanha demora é que 
o governo militar tinha restrições a Dom David Picão, vendo-o como alguém 
ligado ao comunismo. E, desta forma, não queria conceder a Diocese de San-
tos a oportunidade de constituir a primeira universidade da Baixada Santis-
ta. Entretanto, depois de muita luta e persistência, Waldemar Valle Martins 
conseguiu através de sua rede de sociabilidade a influencia necessária para 
a criação da Universidade Católica de Santos. O objetivo deste trabalho é 
mostrar que a atuação dele e sua rede de sociabilidade contribuíram para a 
criação da Universidade Católica de Santos. O conceito de rede de sociabili-
dade trabalhado é o de Jean-François Sirinelli, extraído de seu texto sobre Os 
intelectuais, presente na obra Por uma história política de 1996. Este Traba-
lho revela o perfil intelectual de Waldemar e sua atuação junto ao Conselho 
Federal de Educação para a aprovação da primeira Universidade da Região da 
Baixada Santista. A metodologia utilizada foi a história oral, partindo-se do le-
vantamento de dados através de entrevistas com pessoas que com ele convi-
veram na Universidade. Diz Thompson (1992, p.17) que “é preciso preservar 
a memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a memória 
do homem. A memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando 
a evidência dos fatos coletivos”. Foram entrevistas 35 pessoas que contri-
buíram para o enriquecimento deste trabalho, revelando como se deram os 
acontecimentos na época da criação da Unisantos. Os resultados obtidos ain-
da estão sendo analisados. 

Palavras-chave: Waldemar Valle Martins. Intelectual. Universidade Ca-
tólica de Santos. Rede de sociabilidade
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O processo de unificação da Universidade Católica de Santos, foi de-
morado. Iniciou-se em 1976 com o Padre Américo Soares e concluiu-se em 
1986 com o Padre Waldemar Valle Martins, ou seja, um período de 10 anos 
que exigiu muito esforço, trabalho e perseverança. A hipótese do autor deste 
trabalho e compartilhada por Salas Neto (2016) de tamanha demora é a de 
que o governo militar tinha restrições a Dom David Picão, vendo-o como al-
guém ligado ao comunismo. E, desta forma, não queria conceder a Diocese 
de Santos, que estava sob sua responsabilidade, a oportunidade de constituir 
a primeira universidade da Baixada Santista. 

Assim, acredita-se que a não promoção das Faculdades Católicas de 
Santos, mantidas pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, em Universida-
de, seria mais uma das represálias do regime militar contra Dom David Picão. 
Segundo Salas Neto (2016, p.83), “[...] dois meses após deixar a diretoria da 
FAFIS1 em 1971, Pestana garantiu em entrevista que ouviu do então ministro 
Jarbas Passarinho, em uma reunião da ADESG, que a possibilidade de Dom 
David ser reitor era grande empecilho para a conquista da universidade na 
cidade”. Portanto, diante de tais fatos narrados, leva-se a crer que o processo 
de implantação da Universidade Católica de Santos sofreu sucessivos boico-
tes devido ao fato de estar à frente da Diocese de Santos, um bispo que não 
era bem visto pela Ditadura no Brasil. 

O Prof. A. F. C. S. acompanhou muito de perto o processo de unificação 
e reconhecimento da Universidade, pois trabalhava como secretário geral da 
Faculdade de Comunicação, visto que, naquela época, cada Faculdade Ca-
tólica de Santos possuía o seu secretário geral. Relatou que o Padre Améri-
co Soares acabou adoecendo e fez uma cirurgia de emergência em 1978 e, 
apesar de retornar, não estava totalmente recuperado. Com o agravamento 
da enfermidade, resolveu tirar uma licença de 30 dias e acabou não voltan-
do, assumindo interinamente o Monsenhor Francisco Leite. Depois de algum 
tempo, em julho de 1978, comunicou a Dom David que não queria mais ficar 
como Diretor Geral e entregou o cargo, afirmando que não tinha inclinação 
para a educação e que o bispo deveria buscar alguém ligado a área. Em janei-
ro de 1979, Padre Waldemar começou a trabalhar na São Leopoldo e depois 
de 60 dias foi eleito como Diretor Geral. 

Waldemar era conhecido e visto por pessoas que conviveram com ele 
como um intelectual que possuía relações com outros intelectuais espalha-
dos pelo Brasil. 

Sirinelli (1996, p. 246) afirma que “todo grupo de intelectuais organiza-
-se também em torno de uma sensibilidade ideológica ou cultural comum e 
de afinidades mais difusas, mas igualmente determinantes, que fundam uma 
vontade e um gosto de conviver”.  Estas podem ser produzidas através de 

1 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos. 
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atração, amizade ou até mesmo solidariedade, formando redes de intelec-
tuais adultos que se interconectam, fortalecendo os laços que muitas vezes 
se iniciaram no despertar intelectual e político da pessoa. Em sua visão tais 
redes de sociabilidade podem também ser compreendidas a partir do afeto 
e do ideológico, dependendo muito do comportamento e das atividades dos 
intelectuais envolvidos. “E, assim entendida, a palavra sociabilidade reves-
te-se, portanto, de uma dupla acepção, ao mesmo tempo ‘redes’ que estru-
turam e ‘microclima’ que caracteriza um microcosmo intelectual particular” 
(SIRINELLI, 1996, p. 253). 

Estas redes de sociabilidade podem gerar grupos que, ao mesmo tempo 
se unam pela admiração comum por um homem (em que seus discípulos 
podem amplificar o pensamento de seu mestre), por uma ideologia ou con-
vicção religiosa. Tudo dependerá da influência exercida sobre tais intelectuais 
e seu círculo.   

O Prof. A. F. C. S. revelou que no período que trabalhou com Waldemar 
pode observar todo o empenho, dedicação e vontade que ele tinha para que 
as Faculdades Católicas pudessem se tornar a primeira Universidade de San-
tos. Ressaltou as idas dele para Brasília, o empenho que Waldemar tinha jun-
to ao Conselho Federal de Educação e a ABESC2, que fazia uma certa “pres-
são” junto ao Conselho. Outro fator a se destacar era o trabalho realizado 
junto a própria CNBB, que possuía contatos no Conselho. Por exemplo, Dom 
Serafim Fernandes de Almeida3, na época Arcebispo de Belo Horizonte, era 
um nome muito forte no Conselho Federal de Educação na época. 

Todas essas experiências dentro da ABESC e do CRUB4 permitiram a 
Waldemar Valle Martins criar uma rede importante de sociabilidade, além 
do fato de ter sido um professor que lecionou nas Faculdades Associadas 
do Ipiranga e na PUC de São Paulo. Como foi professor no Seminário Central 
do Ipiranga, acabou lecionando para jovens seminaristas que se tornaram 
padres e alguns posteriormente bispos. Isso fez com que Padre Waldemar se 
tornasse respeitado dentro da CNBB como padre e professor. 

A Prof.ª M. H. L. recordou-se que ele era muito conhecido no meio uni-
versitário, porque foi um reitor que participava muito das atividades do Con-
selho dos reitores e da ABRUC. “Inclusive falava muito, era convidado para 
2 Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas. Foi fundada em 16 de janeiro de 1952, 
congregando instituições e universidades católicas. Entre suas reflexões encontram-se estudos 
sobre a missão e a identidade da Universidade Católica. Cf. Ivamoto, 2004, pp. 34-35. 
3 Dom Serafim Fernandes de Araújo nasceu em 13 de agosto de 1924 em Minas Novas (MG). 
Sucedeu dom João Resende Costa no governo da Arquidiocese de Belo Horizonte, em 5 de 
fevereiro de 1986. A partir de 1960, Dom Serafim toma posse como reitor da PUC Minas. 
Entre 1978 e 1981, foi membro do Conselho Federal de Educação. Cf. Disponível em: http://
arquidiocesebh.org.br/arquidiocese/organizacao/governo/cardeal-serafim-fernandes-de-a-
raujo-arcebispo-emerito/
4 Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. 
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fazer palestras. Por isso que eu acho que ele era um intelectual. Ele tinha um 
bom nome, tanto que ele era presidente da ABESC, foi eleito presidente. Não 
chegou a ser presidente da ABRUC, que são as universidades comunitárias”. 
Entretanto, segundo ela, eles frequentavam bastante lá, tendo um bom trân-
sito dentro desta Associação. 

O Prof. R. C. G. também confirmou que Padre Waldemar era muito co-
nhecido no meio acadêmico brasileiro. Relatou que nos encontros que parti-
cipou como estudante de Filosofia, sempre que era questionado de onde era 
e se identificava como aluno da Unisantos, palestrantes, reitores de outras 
Universidades, conferencistas faziam comentários a respeito de Waldemar 
Valle Martins com admiração e respeito enquanto intelectual e pensador. O 
professor disse que ficou surpreso quando participou de um encontro em 
Belo Horizonte que reuniu diversos filósofos e reitores de Universidades Ca-
tólicas do Brasil, e que quando o nome de Padre Waldemar era mencionado, 
todos se recordavam e falavam dele com muito carinho e respeito. Afirmou 
que neste encontro estava presente um “elenco todo da grande intelectuali-
dade especialmente da intelectualidade católica brasileira, mas não só católi-
ca. Então, tinha algumas grandes figuras do pensamento filosófico brasileiro. 
Foi um encontro de nível nacional mesmo”. 

Essa rede de sociabilidade de Waldemar foi importante para o processo 
de reconhecimento da Unisantos.  Pois, pode-se montar o melhor processo 
do mundo, impecável, mas, sem este trabalho de bastidores de conscienti-
zação dos conselheiros, o processo não segue adiante e pode demorar anos 
ou décadas para se concretizar. Prof. A. F. C. S. recordou de que viu “coisas no 
Conselho Federal de Educação que acho que nem Deus acredita, porque se 
você vê todo um trabalho, e era um trabalho muito desagradável em certas 
situações, porque é um trabalho de trato, de influência por baixo do pano.” 
Waldemar era uma pessoa integra e recusou-se a pagar propina a fim de 
acelerar o processo de aprovação. A Prof.ª M. H. L. se recordou deste fato 
e disse: “aqueles conselheiros queriam dinheiro para aprovar projeto, e o 
Padre Waldemar de jeito nenhum dava”. 

E a gente não pode esquecer uma coisa muito importan-
te, que são as forças ocultas, que não eram tão ocultas. 
A gente está vendo a questão da corrupção, do jeitinho, 
do correr por fora, da propina, que move a máquina pú-
blica. Nós tínhamos aqui outras instituições que queriam 
ser a primeira Universidade da região, tanto que a maior 
concorrente foi um mês depois. Lidar com isso, com aqui-
lo que não aparece aos olhos da sociedade, mas a gente 
sabe, você tem que ter uma articulação, uma diploma-
cia, uma fé, uma coragem e um prestígio (PROF.ª N. L. 
V.).
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 E o que fez com que o reconhecimento se desse foi sua persistência 
e seu trabalho envolvente junto aos conselheiros o que o levou a ser uma 
pessoa muito respeitada no Conselho Federal de Educação, na própria 
ABESC, onde ele foi presidente e no conselho de reitores, conhecido como 
CRUB (Conselho de Reitores de Universidades Brasileiras). Neste conselho 
somente as grandes Universidades como as PUCs do Rio, São Paulo, Minas 
e Rio Grande do Sul eram vistas com certo respeito. O trabalho incansável 
de Waldemar e sua atuação política fez com que ele se tornasse uma pessoa 
bem vista e respeitada no CRUB, reivindicando um espaço para a Unisantos 
no conselho. 

A aprovação do reconhecimento da Unisantos se deu uma reunião do 
Conselho Federal de Educação no dia 28 de janeiro de 1986 e promulgado no 
Diário Oficial em 06 de fevereiro do mesmo ano. O Prof. A. F. C. S. recordou 
que o Conselho Federal havia se reunido em Brasília para deliberar sobre o 
processo. O relator do mesmo era um conselheiro que não era da área da 
educação, pois era alguém ligado a então bolsa de valores de Curitiba, cha-
mado Jucundino Furtado. Este chegou ao Conselho e leu seu relatório sobre 
o processo. O medo de Waldemar e dos demais membros da equipe era de 
que se pedisse vistas do processo, o que alguns membros do Conselho solici-
tavam tendo em vista perturbar o andamento deste ou como uma prática de 
alguma vingança pessoal e tudo ficava parado por 30, 60, 90 dias. 

Diante desta situação, o presidente do Conselho tinha garantido a Dom 
Serafim que não permitiria um novo pedido de vistas ao processo. Assim, 
após o término do relatório proferido por Jucundino Furtado, o presidente 
disse o seguinte: 

Em discussão, em votação, aprovado. Direto, acabou. 
Isso em 28 de janeiro. Em 6 de fevereiro, o então ministro 
de educação, que era o Marco Maciel assinou a portaria. 
Interessante que essa portaria foi assinada lá em cima, 
por alguns amigos conhecidos do Waldemar que esta-
vam lá, Waldemar conhecia muita gente lá, ministros. O 
Gamaliel Erval, que foi o que sucedeu o reitor da PUC de 
Minas, disse o seguinte: ‘O Waldemar conseguiu o que 
ninguém conseguiu até hoje: aprovar a sua Universida-
de em cinco segundos’. E o Waldemar respondeu assim: 
‘cinco segundos não, põe ano nisso’. Porque aquilo já es-
tava explodindo, não tinha mais. E a gente percebia que 
havia em certos lugares uma má vontade. O Gamaliel 
era presidente do Conselho de Reitores (Prof.  A. F. C. S.).

E como já destacado anteriormente tal acontecimento histórico só foi 
possível devido a boa rede de sociabilidade que Waldemar Valle Martins 
tinha. Isso também é confirmado pela Prof.ª N. L. V. que alegou que o 
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trabalho de Padre Waldemar junto aos membros do Conselho Federal de 
Educação foi fundamental para a aprovação da Universidade. Sua coragem 
e determinação, sem deixar de lado sua humildade contribuíram muito, 
pois deram visibilidade a Unisantos. “Ele tinha esse cabedal intelectual para 
conversar com essas autoridades educacionais, (...) mostrar que havia um 
intelectual, um educador, que é autor de livros inclusive, a frente de uma 
instituição de ensino”.

A Prof.ª M. H. L. se recordou que o trabalho de aprovação foi muito 
grande, pois naquela época havia uma outra pessoa que queria aprovar a sua 
Universidade primeiro do que a Católica e que atrapalhou bastante o proces-
so da Unisantos. Todavia, não conseguiram impedir que ela fosse a primeira 
a ser criada em Santos, graças ao “trabalho ferrenho do Padre Waldemar e 
não pelo dinheiro, porque ele não dava. Mas no fim chegou um ponto que 
eles não tinham mais o que pedir, a gente tinha cumprido todas as exigên-
cias”. Alega ainda que ele trabalhou duro e se esforçou muito neste processo.  
“Ele vivia em Brasília lá, muitas vezes fui com ele para Brasília, muitas vezes a 
gente ia lá, discutir, falar, mostrar, levar os projetos”. 

VISÃO DE UNIVERSIDADE

Padre Waldemar trabalhou muito para o reconhecimento e implantação 
da Universidade Católica de Santos. Sua concepção de Universidade pauta-
va-se no humanismo cristão de Jacques Maritain, tendo ainda como base as 
visões de Emmanuel Mounier e Ortega y Gasset. A hipótese do que Padre 
Waldemar via como objetivo para a Universidade Católica era a ideia de se 
construir uma Universidade aberta e voltada para o povo, sem um pensa-
mento mercantilista. 

Padre F. J. G. relatou em sua entrevista que Padre Waldemar tinha a visão de 
que a Universidade deveria ser um campo de ciência, mesmo sendo católica. Ela 
não poderia perder sua essência católica, mas deveria sempre ser campo da ciên-
cia acadêmica, bem como polo de serviço à comunidade. Essa sempre foi uma de 
suas preocupações. “Então, penso que a preocupação dele foi firmar primeiro a 
academia, os professores, os alunos, centrar, para depois ser um instrumento de 
ajuda a comunidade, a sociedade onde estava inserida”. Assim, compreende-se 
que, apesar do caráter católico da instituição, para Padre Waldemar a Universi-
dade era campo de ciência e não de proselitismo religioso. Segundo a Prof.ª N. 
L. V. “nunca vi ou ouvi dar uma ordem de não contratação de uma pessoa por 
questões de religião ou de ideologia”. Como pode-se perceber, Padre Waldemar 
sempre respeitou divergências de ideias, nunca perseguindo ninguém por ques-
tões ideológicas ou religiosas. Entretanto, não admitia que ninguém tivesse um 
comportamento antiético e quando isso acontecia, em questões sérias e graves, 
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achava melhor a pessoa ser afastada até que se verificasse se realmente aquilo 
tinha acontecido para só então tomar as medidas cabíveis. 

O REITOR E A INOVAÇÃO ACADÊMICA

Um dos aspectos importantes da gestão de Padre Waldemar a frente da 
Unisantos foi a inovação acadêmica. Para se ter ideia, Padre Waldemar em con-
junto com a Prof.ª Conceição Gmeiner e outros professores criaram um curso 
de pós-graduação sobre didática para o ensino superior. Este curso reflete um 
pouco a preocupação do educador Waldemar Valle Martins em preparar os 
docentes para o exercício de sua função primordial em sala de aula: educar 
os discentes. Enquanto atualmente se tem essa preocupação em qualificar e 
instrumentalizar os professores, Waldemar já pensava nisso a 33 anos atrás.  

Estava nascendo a Universidade, eu entrei e fui contra-
tado. Aí ofereceram o curso e eu o fiz. Era de um ano 
e meio, lato sensu, na época nem se falava nisso. E o 
padre Waldemar, já tinha pensado nisso em 1986. O cur-
so, a primeira turma era de 1985, já para uma forma 
de instrumentalizar os professores. Então aprendi muito, 
como preparar a aula, tinha didática, Filosofia, tinha vá-
rios módulos que davam um apoio para o professor [...] 
Então, esse curso que agora falam que é novidade, que 
tem que instrumentalizar o professor, Waldemar tinha 
pensado já em 1986 (Prof. H. A.).

Denomina Padre Waldemar de visionário, pois via a necessidade de in-
vestir nos professores e não regulava meios financeiros. Pois sempre falava 
que o retorno se daria em qualidade de ensino para os alunos, visto que os 
professores ficariam satisfeitos e se sentiriam mais valorizados e confiantes 
para o exercício de sua profissão. Ele era um homem que acreditava e in-
vestia em formação. Além de tais cursos, criou um sistema de bolsas para 
mestrado e doutorado para os professores da Universidade. Era um reitor 
extremamente preocupado com a capacitação de seus professores, visando 
sempre ter no corpo docente da Unisantos, professores de alto nível. 

Eu fui com bolsa para PUC de São Paulo em 1987, mas 
neste ano a PUC foi descredenciada, porque não tinha 
produção suficiente. Então, o curso de psicologia foi pre-
judicado. Eu saí e fui tentar a PUC de Campinas, mas com 
bolsa da Universidade. Fiz meu mestrado lá. Se não fosse 
a Universidade eu não poderia bancar, ia ter que parar 
de trabalhar aqui para ir para lá, ficava um dia em Cam-
pinas, saía 4 horas da manhã porque entrava as sete e 
meia lá e ficava até as dezenove. 
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O Prof. F. M. disse que Padre Waldemar como reitor era extremamente 
eficiente, eficaz, bondoso com as pessoas, com todos, desde a hora que su-
bia escadas e ia para sua sala. Em sua opinião, Padre Waldemar foi um dos 
melhores reitores da Unisantos porque era muito culto, de uma inteligência 
vivaz, um raciocínio rápido demais. 

Padre V. J. S. disse que na época em que Padre Waldemar era reitor sem-
pre procurava conceder bolsas de estudos a alunos carentes. Quando não 
conseguia isso, procurava ajudar os alunos financeiramente para que eles 
pudessem pagar seus cursos. “Ele tirava do dele, eu sei disso porque conheci 
pessoas que estudavam, porque ele pagava. Quem não conseguia dar bolsa 
ele ajudava, financeiramente falando”.

A Prof.ª M. H. L. em sua entrevista disse acreditar que Padre Waldemar 
foi um bom reitor e que foi ele quem montou a Universidade. Ou seja, para 
ela foi ele quem organizou a Unisantos e a transformou no que ela é hoje. 
Enfatiza que o trabalho do Padre Waldemar foi muito maior, tendo em vista 
que “eram faculdades isoladas e não eram fáceis, porque os diretores esta-
vam acostumados a ter independência, inclusive econômica. Então se juntou 
tudo, o dinheiro vinha todo para mantenedora e a gente tinha que fazer”. 
Portanto, o processo foi um pouco complicado, porque alguns diretores das 
Faculdades Católicas perderam autonomia, o que gerou desconforto. “De-
pois eu voltei a ser diretora da Faculdade de Filosofia, a gente tinha que fazer 
orçamento, mandar para mantenedora para ser aprovado”.

Um homem que tinha um projeto de Universidade que era dele, de uma 
Universidade próxima do povo, que se colocasse a serviço do povo. 

Então, ele tinha um projeto dele, isso era muito claro, 
tinha um projeto de Universidade que era dele e ele im-
plantou. Ele falava sempre assim: “o ideal era derrubar 
esses muros, fazer um jardim, como tem Universidade 
nos Estados Unidos, tirar o muro e o pessoal ter acesso”. 
Ele falava isso, tinha um projeto de Universidade e de 
reunir todos os cursos, porque na época era na Rua 7 de 
setembro, Serviço social e Comunicação; outro na Rua 
Euclides da Cunha que tinha alguns cursos, o Direito era 
lá na Av. Conselheiro Nébias. Ele falava “tem que juntar 
tudo, porque logo, os alunos podem andar de curso para 
curso enriquecendo os seus currículos e tendo acesso. 
Aqui não, é um curso lá na Conselheiro, o outro curso lá 
na 7 de setembro [...]. Isso, apesar de Santos não ser tão 
grande. Mas a ideia dele era reunir o maior número de 
cursos e nessa visão de tudo aberto, contato direto da 
população. Isso para a época era uma novidade, porque 
ele falava: “isso aí nós vamos conseguir, essa é a meta, 
de trazer a população para Universidade” (Prof. H. A.).
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Revela-se aqui o visionário, o homem além de seu tempo. Tanto que 
anos depois a Universidade Católica de Santos conseguiu reunir quase todos 
os seus cursos de graduação e pós-graduação em um único campus, o Dom 
Idílio José Soares, situado à Av. Conselheiro Nébias, 300, em Santos, com ex-
ceção da Faculdade de Direito que se localiza na mesma avenida e que abriga 
o curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Como Reitor, Padre Waldemar não mudou em nada sua postura e con-
duta, mantendo-se o mesmo no trato com as pessoas, nunca fazendo ques-
tão de ser apresentado com os títulos que possuía ou de magnífico reitor. 
Continuou sendo o homem que tinha a simplicidade como companheira co-
tidiana. Lutou em demasia pela Universidade, pela instituição de ensino, que 
carregava em seu nome o Católica. Tentou moldar a Unisantos de acordo com 
aquilo que ele entendia como necessário para que a Universidade pudesse 
ser um ambiente de pesquisa e formação do ser humano como pessoa e 
cristão. Como um homem a frente de seu tempo buscou, já na década de 
1980, incentivar os professores a se aprofundarem em seus estudos e em di-
dáticas mais eficazes para um melhor acompanhamento e desenvolvimento 
dos alunos. 

Concluindo este texto, percebe-se que Waldemar Valle Martins usou 
sua rede de sociabilidade para a aprovação da Unisantos, tentando desviar 
dos obstáculos que lhe eram colocados pelas adversidades ou pelas “forças 
ocultas” que queriam impedir a constituição da primeira Universidade da 
Baixada Santista. Seu trabalho incansável e disposição para que tal se desse 
foi revelado por aqueles que com ele conviveram. Um intelectual santista 
que conhecia e era conhecido por outros intelectuais espalhados pela Brasil. 
Sua atuação, seja na ABESC ou no CRUB, permitiram que a Unisantos se tor-
nasse conhecida no meio educacional/universitário e proporcionou os meios 
necessários para a sua aprovação. 
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RESUMO

Neste trabalho, pretendo apresentar como ferramentas democráticas 
possíveis a partir dos avanços tecnológicos estão sendo utilizadas para legi-
timação de políticas públicas não debatidas com as comunidades escolares. 
Notadamente, irei expor essa argumentação tendo como enfoque o Dia D da 
elaboração da Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio (BNCCEM). 
No referido dia, com o patrocínio do Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (CONSED), uma associação civil sem fins lucrativos, que tem ob-
jetivos propositivos de políticas públicas para a educação e não de asses-
soramento do Ministério da Educação (MEC) ou do Conselho Nacional da 
Educação (CNE), as escolas que ministram cursos de Ensino Médio no país 
foram inquiridas sobre que competências e habilidades que deveriam cons-
tar na BNCCEM. Isso foi feito através de um material publicitário que incita-
va os docentes ao exercício técnico proposto e, ao mesmo tempo, tentava 
tranquilizá-los sobre a não perda de aulas. As comunidades escolares foram 
mobilizadas para reflexão apenas das bases e não sobre a própria Reforma 
do Ensino Médio. O recurso foi utilizado, uma vez que as audiências públi-
cas para discussão do assunto foram canceladas por conta de protestos. De 
acordo com o artigo do 12 da lei 13.415/2017, a implementação da reforma 
só se dará no ano seguinte à homologação da BNCC. Com as audiências can-
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celadas, buscou-se a legitimação de sua aprovação a partir de uma consul-
ta virtual que, apesar de aparentemente democrática, pois todos poderiam 
opinar, não abarcaria a análise política da proposta. Ainda assim, a análise 
técnica dos docentes daria peso político e referendaria a BNCCEM. Buscarei 
a partir da análise dos materiais da CONSED fazer uma análise discursiva de 
como a democracia está sendo entendida dentro das escolas, hoje esvaziada 
do peso político.

Palavras-chave: Democracia. Políticas Públicas. Base Curricular Comum 
Nacional. Reforma do Ensino Média.

MAIS DEMOCRACIA PARA MENOS DEMOCRACIA

[...] estabelece-se a ideia que os direitos individuais de-
vem ser garantidos, em primeiro lugar, contra o exercício 
coletivo desses mesmos direitos. As liberdades de asso-
ciação e de manifestação coletiva são encaradas sempre 
com desconfiança, como potenciais ameaças aos direitos 
individuais e perturbações aos sacrossantos contratos 
entre indivíduos privados. Uma passeata atinge o direito 
de ir e vir do cidadão que queria usar a rua, uma greve 
fere os contratos de trabalho privados estabelecidos por 
cada trabalhador com o empregador e assim por diante. 
Em suma, o Estado deve ser mínimo, mas não tão míni-
mo que não disponha dos meios de coerção para tentar 
impor à realidade a ficção liberal de uma sociedade de 
indivíduos. (MIGUEL, 2017)

Em um mundo cada vez mais voltado à produtividade, processos de-
mocráticos de fato são cada vez mais vistos de maneira perniciosa. Contudo, 
mais de dois séculos depois da Revolução Francesa, pouco mais de 70 anos 
dos regimes fascista e nazista serem derrotados, 50 anos depois das mobi-
lizações de 1968 no mundo todo, é difícil retroagir em direitos políticos de 
maneira direta. E é, por isso, que o capital internacional buscou maneiras 
sutis de mitigar o poder de deliberação das populações sobre o destino das 
nações.

Pretendo, neste trabalho, demonstrar a partir do trabalho realizado pelo 
Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), em conluio com o 
Ministério da Educação do Brasil (MEC), no Dia D da Base Nacional Comum 
do Ensino Médio (BNCCEM) como os governos passam de maneira autoritá-
ria decisões que alteram de significativamente a educação se valem de uma 
linguagem progressista e democrática. Para isso, analisarei as chamadas para 
esse evento e os slides preparados pelo CONSED para ser trabalhado com os 
professores pelos gestores escolares.
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Por início, vale a pena entender do que se trata o Dia D, dia 02 de agosto 
de 2018. Sua história começa muito antes, quando quase dois anos antes, 
em setembro de 2016, nem um mês depois do impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff, aquele que tomou seu lugar por via de um processo para lá 
de discutível, Michel Temer, baixou a Medida Provisória 746/2016. Documen-
to assinado também por seu Ministro de Educação, José Mendonça Bezerra 
Filho, visava à Reformulação do Ensino Médio. Ignorando um trabalho que 
vinha desde 2010, com consultas públicas realizadas pelo Conselho Nacional 
da Educação (CNE), o governo tampão e de legitimidade bastante questiona-
da ignorou todo processo democrático para impor uma solução para alterar 
um dos ciclos do ensino brasileiro que mais sofre com evasão.

Indubitavelmente, ao observar dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE)1, que apontam que apenas cerca de 68% 
dos jovens do Ensino Médio estão nas séries corretas, além de haver uma 
não conclusão de cerca de 20% desses estudantes, não é possível ficar im-
passível, crendo que não é preciso fazer nada para alterar essa realidade. 
Porém, como diz Chesterton (2013), a realidade parece desconsertada a to-
dos, no entanto, sua melhor forma não é um consenso. Por isso, os processos 
democráticos para se alterar as políticas educacionais são tão importantes. 
A imposição de uma solução via Medida Provisória (MP) foi mais um golpe 
naquele ano.

Cabe ressaltar que o documento determinava nova carga horária ao En-
sino Médio, definia quais seriam as disciplinas obrigatórias, impunha um ali-
nhamento a uma BNCCEM, que precisaria ser formulada. Houve muita grita 
em torno do relaxamento de haver ou não disciplinas como Educação Físi-
ca, Filosofia e Sociologia e, com esse escarcéu, não se observou duas partes 
que eram muito mais relevantes e que atacavam frontalmente o sistema de 
ensino nacional: ao estabelecer a nova carga horária, a MP determinava o 
mínimo ao currículo comum a todas as escolas e também o máximo, que são 
coincidentes, 1800 horas; o documento também alterava a forma da finan-
ciamento da educação. Após o impeachment, o senador José Serra aprovou 
uma alteração na lei do Pré-sal (petróleo encontrado recentemente no Brasil) 
fazendo com que não fosse mais possível contar com o dinheiro vindo dos 
royalties para educação, como a lei anterior definia. Ainda que seja muito im-
portante essa última parte, neste trabalho, deixarei o olhar apenas para essa 
primeira alteração pouco comentada a princípio, pois ela está diretamente 
relacionada ao Dia D.

Por fim, a MP condicionava o início do novo Ensino Médio à aprovação 
da BNCCEM. Isso foi mantido quando o Senado votou transformando-a em 
1 https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.
html
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lei, a número 13.415 de 2017. E é nesse ponto em que as estruturas de gover-
no começam a se movimentar de maneira a parecerem democráticas e a pro-
duzir discursos que se assemelham a progressistas. Apesar de ser um novo 
CNE, pós-impeachment, seus membros mantiveram práticas de seus ante-
cessores a fim de conseguir a adesão dos professores a essa reformulação. 
Por isso, foram convocadas audiências públicas para aprovação da BNCCEM, 
mas sem discussão dos impactos da lei nas condições de trabalho e na pos-
sível extinção de cargos. Isso resultou num esvaziamento dessas audiências 
fazendo com que a estratégia para conseguir legitimidade dessa nova Base 
fosse de outra forma.

O TRUQUE DA LINGUAGEM

Antes de partirmos para análise, é preciso entender que a atual lógica 
que organiza boa parte das sociedades ocidentais, o neoliberalismo, utiliza 
de estratégias para que seja visto como única forma possível de vida, de rea-
lização social, de forma de se relacionar:

Devemos ser conscientes de que os modelos neolibe-
rais, junto com as ideologias conservadoras, estão con-
dicionando os modos de pensar, formando pessoas com 
um sentido comum que legitima e naturaliza estruturas 
materiais e maquinarias de poder que têm uma gênese 
histórica e, portanto, podem ser transformadas e subs-
tituídas, se não satisfazerem ideias de equidade, de de-
mocracia e de justiça. (SANTOMÉ, 2003, p. 10)

Há uma concepção equivocada que pensa tecnologia apenas como 
aparelhos em que se refletem avanços científicos. Para Foucault (2009), há 
uma tecnologia disciplinante que faz do corpo humano uma máquina cada 
vez mais produtiva, dando eficiência. Essa eficiência fará com que em menos 
tempo trabalhador atinja necessário de trabalho sobre o excedente gerador 
de mais-valia ao capitalista (MARX, 1978). Ou seja, os corpos dóceis descritos 
em Vigiar e Punir são a massa trabalhadora que tem cada vez mais seu tempo 
transformado em trabalho, negligenciando até no gesto qualquer outro tipo 
de atividade que não seja o produtivo.

E isso tudo é dado como internalizado dentro de uma cultura atualmen-
te, para além das instituições. A escolástica já não dita as regras dentro das 
instituições educacionais, mas não por isso tais ideias como a de punição por 
desvios e não atingimento de metas foram deixadas de fora das escolas. Nis-
so podemos ter um vínculo com o que Weber (2004) descreve do espírito do 
capitalismo tendo nascido no seio do protestantismo. A internalização dessas 
ideias dentro de uma cultura trazendo-as como conteúdo laicizado faz com 
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que haja uma espécie de naturalização dessa ideologia, como se tudo assim 
fosse. Através, do detalhe, no gesto mínimo, da postura e do olhar, a socieda-
de foi incorporando essa disciplina em prol da produção. Não foi processo de 
uma revolução, mas de uma aculturação.

Nesse sentido, a linguagem foi muito utilizada. O léxico do sistema pro-
dutivo começa a tomar conta de nossa vida em todas as esferas, inclusiva-
mente para a escola.

Neste contexto, os professores perderam a possibilidade 
de exigir respeito, exceto em termos de performance. 
Eles têm sido objeto de um discurso de escárnio e não 
podem mais ‘falar por si mesmos’ em debate público so-
bre a sua profissão. O sentimento de perda acima referi-
do é, conforme Taylor2 (1991,

p. 1) uma característica significativa do mal-estar da mo-
dernidade: ‘as pessoas sentem que algum declínio im-
portante ocorreu’. Um sentido que, novamente, ele re-
laciona com a ‘primazia da razão instrumental’ (TAYLOR, 
1991, p. 6) e um concomitante ‘desaparecimento de 
horizontes morais’ (TAYLOR, 1991, p. 10). (BALL, 2012, 
p. 36)

Essa inclusivamente é altamente afetada por esses movimentos neoli-
berais, pois passa a ser vista como uma mercadoria.

Se não se pode mais aumentar os recursos por causa 
da redução desejada das despesas públicas e das retira-
das obrigatórias, o esforço prioritário deve incidir sobre 
a gestão mais racional dos sistemas escolares graças a 
uma série de dispositivos complementares: a definição 
de objetivos claros, a coleta de informações, a compara-
ção internacional dos dados, as avaliações e o controle 
das mudanças. Em suma, pela importação da aborda-
gem do gerenciamento, se deveria passar, como na in-
dústria, das técnicas de produção de massa a formas de 
organização fundamentadas no ‘caminho da qualidade’. 
(LAVAL, 2004, p. 188)

Contudo, o fazer docente não pode ser pura e simplesmente atropelado 
por essa lógica de produção. Na verdade, boa parte da sociedade não aceita-
ria tal lógica de maneira imposta. Ela é seduzida pelo discurso.

Entre as estratégias de manipulação utilizadas pela di-
reita política desde meados do século XX, uma delas é 
dirigida à redefinição dos conceitos mais progressistas 

2 TAYLOR, C. Sources of the self: the making of the modern identity. In: TAYLOR, C. (1991) The 
malaise of modernity. Cambridge, MA: Harvard University Press, Toronto, Anansi, 1989.
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com os quais a esquerda esteve sonhando e lutando 
por outro mundo melhor: democracia, justiça, social, 
igualdade, fraternidade, solidariedade, redistribuição, 
reconhecimento, etc. [...] Assim, quando a direita fala 
em recuperar os valores, na verdade o que se propõe 
é fomentar, mediante a educação, uma maior submis-
são, obediência e disciplina; e, quando se alude à impor-
tância, na realidade o que se pretende, na maioria das 
ocasiões, é recuperar os valores patriarcais. Da mesma 
forma, quando se afirma o direito à vida, está se falando 
somente de impedir o aborto, não de apostar em uma 
verdadeira educação e informação sexual, ou em algo 
muito mais básico, como lutar contra a fome e a pobre-
za, que são as principais razões da mortalidade infantil; 
da mesma maneira, quando, em educação, falam de 
qualidade e excelência, na verdade o que estão defen-
dendo é que somente os filhos e filhas dos grupos com 
maior poder econômico e cultural tenha direito a uma 
educação universitária, etc. Essa tarefa de redefinição 
direitista da linguagem tem, não obstante, um momento 
anterior, que é o esforço para esvaziar o conteúdo au-
têntico de todos aqueles conceitos que tenham maior 
poder de mobilização social, passando a empregá-los 
constantemente em contextos burocráticos e rotinei-
ros, nos quais as pessoas tenham que fazer um grande 
esforço para entender seu verdadeiro alcance e tomá-
-los como reais. É mais fácil dizer que vamos organizar 
uma escola democraticamente do que fazê-lo; o mesmo 
acontece com outras frases largamente escritas, mas 
raramente postas em prática, como a de organizar um 
currículo aberto, relevante e significativo para os alunos 
(SANTOMÉ, 2013, p. 72)

A partir daqui, tentarei verificar como, a partir do que postula Adam 
(2008), os atos discursivos de valores ilocucionários do MEC, CNE e CONSED 
conseguem ser diretivos, ou seja, tentam induzir alguém a fazer algo (ADAM, 
2008, p. 129), no caso, professores legitimarem a BNCCEM, a partir da divul-
gação e dos materiais trabalhados no Dia D.

DIA D

Foi eleito o dia 2 de agosto de 2018 o Dia D de debate nas escolas sobre 
a BNCCEM. Como já foi dito, esse evento foi necessário a partir do ponto em 
que parte das audiências públicas não puderam ser realizadas por conta de 
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protestos. Os professores não queriam que a Base passasse uma vez que ela 
seria a chave de ignição para o início da Reforma do Ensino Médio. Porém, 
o governo Temer tinha pressa em entregar essa reforma em seu mandato, o 
que acabou ocorrendo com a homologação por parte do MEC da BNCCEM, 
no dia 14 de dezembro de 2018.

Ainda assim, frente a todo esse ambiente adverso, MEC, CNE e CONSED 
organizaram um projeto de marketing para fazer os professores comprarem 
a Reforma do Ensino Médio. A partir daí, mesmo que não fosse um sucesso, 
buscar o maior número de pessoas que informem seus documentos e nomes 
para utilizar como base legitimadora da BNCCEM.

É um projeto de marketing que assim se apresenta já a partir do nome. 
Dia D é uma referência ao momento em que os Aliados desembarcam na 
Normandia (França) para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Desde, então, 
essa expressão vem sendo utilizada para dias importantes de decisões. O 
primeiro movimento assim do consórcio MEC, CNE e CONSED é tentar 
inculcar nos professores a chance de fazer a diferença. Abaixo, reproduzo 
as chamadas no site do CONSED e do MEC. É importante reparar no verbo 
utilizado: convidar. Isso também é uma forma de mostrar que a atividade 
não é obrigatória, na tentativa de tirar qualquer tipo de ranço por algo que 
poderia ser interpretado como trabalho extra.

Figura 1 – Chamada do MEC para o Dia D

     

Fonte: portal.mec.gov.br3

3 Disponível em < http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/66561-mais-de-
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Figura 2 – Chamada do Consed para o Dia D

     

      
Fonte: www.consed.org.br4

Para o propalado Dia D, o CONSED preparou um material para os ges-
tores escolares aplicarem nas reuniões com os professores. Esses são coop-
tados para serem protagonistas na mediação dos debates. É importante ob-
servar termos como: mobilização, discussão, proposta, debate, contribuição. 
Todos eles muito utilizados pelo campo progressista; aqui, são esvaziados 
para se conseguir a atenção do público alvo.

Figura 3: Orientações aos gestores das escolas

     

-28-mil-escolas-publicas-e-particulares-sao-convidadas-a-discutir-base-do-ensino-medio>. 
Acesso em 12 nov. 2018
4 Disponível em < http://www.consed.org.br/consed/diadensinomedio/sobre-o-dia-d>. Aces-
so em 12 nov. 2018
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Fonte: www.consed.org.br5

O material a ser aplicado pelos gestores escolares desmobilizava os pro-
fessores para o debate sobre um emprego contando uma mentira: haverá 
carga horária suficiente a todos. Anteriormente, o Ensino Médio tinha carga 
horária mínima de 2400 horas para o currículo comum. Já era permitido o 
Ensino Técnico Integrado, desde que houvesse ao menos aquela carga horá-
ria para as disciplinas da formação geral. A nova legislação define que a carga 
horária total mínima para essa fase do ensino é de 3000 horas, sendo que 
para as disciplinas na BNCCEM foi estabelecido como mínimo e máximo 1800 
horas, uma perda de 25%. Ou seja, não é possível manter a carga horária, 
pois foi estabelecido um teto. 

Para se ter uma ideia, no caso do Ensino Técnico Integrado ao Médio 
(Etim) do Centro Paula Souza, autarquia de ensino técnico e tecnológico do 
Estado de São Paulo, como anteriormente não havia essa limitação, oferta-
va-se 3000 horas para o núcleo comum. Os cursos novos terão uma perda 
de mais um ano para a BNCCEM. Ainda assim, o material do CONSED não se 
furta de contar para ludibriar os professores.

5 Disponível em <https://docs.wixstatic.com/ugd/849ed0_73a52f16d3034049ac5a658891ab-
5c1e.pdf>.  Acesso em 12 nov. 2018
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Figura 4 – Slides Apresentação BNCCEM

     

Fonte: www.consed.org.br6

CONSIDERAÇÕES

É importante entender que o trabalho do professor é muito peculiar. 
Como aponta Paro (2015):

A ação da escola e de seus educadores reveste-se assim 
de uma complexidade ímpar que exige condições de 
trabalho adequadas tanto aos aspectos políticos quan-
to aos técnicos. Os primeiros dizem respeito, acima de 
tudo, à liberdade e à autonomia de professores e de-
mais educadores escolares para planejarem e organiza-
rem suas atividades de acordo com as peculiaridades de 
seus alunos, do currículo envolvido e da especificidade 
do trabalho pedagógico. Os aspectos técnicos, por sua 
vez, têm a ver com todas as condições materiais e insti-
tucionais necessárias ao desenvolvimento da ação peda-
gógica [...], passando por remuneração satisfatória e for-
mação permanente, até os espaços e tempos reservados 
para a troca de experiências com colegas de trabalho e 
compartilhamento de experiências com a comunidade. 
(PARO, 2015, p. 67)

     
6 Disponível em < https://docs.wixstatic.com/ugd/849ed0_9087696e0c6c4eefb2a59baaf4c-
138cf.pdf>. Acesso 12 nov. 2018
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Porém, por vezes, essa autonomia extremamente necessária, é assal-
tada para uma padronização das atividades escolares. O caso do Dia D é um 
exemplo bastante claro nesse sentido, apesar de todo discurso progressista 
que o documento contém, está implícito nele a violência da MP não debati-
da. Sobretudo, o Dia D era uma forma de enganar os professores em relação 
a suas condições de trabalho. Além disso, formatando o debate em todo o 
país, por si só, suprimindo as possibilidades de discussões e de algum tipo de 
contribuição que fuja dos cenários que podem ser projetados.

Como já informado, a BNCCEM foi homologada pelo MEC e a reforma 
do Ensino Médio já poderá ser implantada. Contudo, o CONSED em momen-
to algum, nem o CNE forneceram qualquer tipo de retorno de como o do-
cumento foi montado a partir das contribuições do Dia D. Ou seja, apesar 
de dar cara de democracia, o que buscavam era apenas a participação dos 
professores, seja lá qual participação fosse, a fim de legitimar a homologação 
da proposta que eles já tinham feito.

A degradação se concretiza, fundamentalmente, porque o próprio modo 
de gerir o pedagógico, alijando os educadores escolares de sua liberdade de 
conceber, planejar e executar o ensino de uma forma orgânica e tecnicamen-
te consistente, impossibilita uma educação eficiente, pois tira da escola as 
condições adequadas de realizar o ensino de acordo com suas peculiaridades 
políticas e pedagógicas. (PARO, 2015, p. 69)

Também é importante entender que esse tipo de procedimento traz 
prejuízos para uma formação mais autônoma dos estudantes. A escola ensi-
na através de sua prática. Não se ensina aquilo que não se pratica. Ainda que 
o Mercado (esse ente que mais se parece com um deus da ciência contempo-
rânea) diga que é preciso pessoas com mais iniciativa, a formação dentro do 
sistema neoliberal vai impor suas teses como sendo a única forma de solu-
cionar os problemas, das pessoas se relacionarem com justiça e democracia. 
A escola acaba, assim, fazendo um papel sabujo:

[...] o neoliberalismo e as ideologias conservadoras ten-
tam reorientar os sistemas educacionais para reafirmar 
os seus projetos como sendo os únicos possíveis e váli-
dos, com base na imposição de um pensamento único. 
(SANTOMÉ, 2003, p. 9)
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RESUMO

O Grêmio Estudantil em Santos/SP, foi introduzido nas escolas da rede 
municipal após o Golpe Civil Militar, em três momentos distintos: governos 
PT, PMDB e PSDB. O estudo estabelecerá o contraponto entre as propostas 
aduzidas pela ação dos partidos políticos: PT (1989 - 1996) e PSDB (2013 - 
2018), polarizando-as. Priorizou-se a construção da lógica interna dos pro-
jetos nascidos em partidos que se autodenominam como opostos. Procu-
rou-se inferir como os encaminhamentos dados atuam no papel formativo 
dos alunos. A literatura sobre Grêmios e Movimento Estudantil auxiliou na 
compreensão historiográfica a fim de contrastar com as documentações da 
Secretaria Municipal de Educação, as publicações no Diário Oficial e o relato 
dos colaboradores que fizeram parte do processo de ideação e execução das 
propostas. Essa investigação tem como objetivo geral perceber a lógica inter-
na da construção formativa dentro das propostas de Grêmio Estudantil.  Utili-
za-se para a construção do texto as provocações nascidas da leitura que com-
pôs a base teórica. Das reflexões despontadas nas apreciações concebeu-se 
um texto centrado nos conceitos de: autodeterminação em Mészáros, cida-
dania, humanização e organização da escola e da cultura em Newton Duar-
te, Vygotsky e em Gramsci. Buscou-se a construção de uma experimentação 
do método dialético na elaboração desse estudo qualitativo que emprega a 
pesquisa bibliográfica por meio de análise documental e do discurso. Como 
resultado pode-se perceber que de acordo com a lógica interna emprega-
da, a partir de determinados pressupostos aceitos, há o desencadeamento 
de ações formativas distintas e concepções diferentes de Grêmio Estudantil. 
Partindo-se dessa conjectura desenvolve-se a categoria: alternativa.

Palavras-chave: Grêmio Estudantil. Formação de Sujeitos. Democratiza-
ção da Educação. Políticas Públicas em Educação.
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A ebulição política que hora se apresenta e que contém em si uma 
forte tendência de polarização gestou o atrativo que resultou na presente 
pesquisa. As possibilidades de democratização do ambiente escolar foram 
sendo moldadas pela junção de dois fatores que se deram anteriormente 
ao desenvolvimento do estudo: as ocupações das escolas estaduais paulistas 
no ano 2016, em que os alunos secundaristas trouxeram as movimentações 
estudantis a pauta de discussões cotidianas e a estruturação dos Grêmios 
Estudantis das escolas municipais de Santos que se iniciaram em 2014 e que 
gerou uma série de publicações no Diário Oficial do município.

A intenção primária estava voltada para o estudo das relações nos Grê-
mios Estudantis dentro do contexto do projeto atual. Contudo, o itinerário 
que se anunciou no processo de pesquisa levou à inclusão da atividade Gre-
mista municipal iniciada no final da década de 1980 porque foi nesta ocasião 
que houve no município de Santos a abertura da movimentação estudantil 
para uma faixa etária que anteriormente estava afastada desta perspectiva.

O regimento da exploração dos dados teve como pavimento a fala indi-
vidual ou coletiva dos sujeitos de pesquisa. Foi por intermédio de entrevistas 
e rodas de conversa que se buscou a voz daqueles que vivenciam a atividade 
gremista. Os dados que se exteriorizaram, após serem analisados, soldaram 
a busca pela compreensão dos encaminhamentos dados para a formação de 
sujeitos nas escolas municipais santistas por intermédio da atividade Gremis-
ta institucionalizada.

O estudo das concepções históricas e sociais das movimentações estu-
dantis no Brasil e em Santos, embasaram a compreensão dos fluxos obser-
vados na atualidade e aclararam o estabelecimento de contrapontos entre 
as duas iniciativas de implantação de projetos de Grêmios no município es-
tudado, já que os governos PT e PSDB apresentam concepções distintas da 
atividade gremista. Deste modo pode-se observar a partir dos dados pesqui-
sados que o processo de formação e os condicionamentos que se apresen-
tam na formação dos sujeitos são distintos já que a concepção de democracia 
e portanto de gestão democrática são identificados e analisados de modos 
distintos. O conceito de participação dentro da estrutura escolar apresenta-
-se modificado entre a primeira iniciativa gremista estabelecida no final da 
década de 1980 e a que foi infundida em 2014. 

A pergunta de pesquisa mira na organização da questão da participa-
ção democrática na estrutura escolar quando indaga: “Que sujeito se busca 
formar por intermédio dos projetos de Grêmios Estudantis no município de 
Santos?”. 

O traçado de contrapontos entre iniciativas gremistas distintas busca 
encontrar elementos para a construção de alternativas educacionais. Partin-
do-se de uma propositura reflexiva haveria uma ampliação nas possibilidades 
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de uma educação com qualidades humanizadoras.
Os contrapontos que se estabeleceram circundaram três pilares: a parti-

cipação, a formação do sujeito e a construção de possibilidades alternativas.
Para a compreensão da formação do ser social pela educação formal em 

Grêmios Estudantis buscou-se empregar o método dialético materialista para 
analisar as contradições da realidade. A percepção do objeto como um todo 
e em seu processo e não de modo isolado e estático foi a motivação para a 
eleição do método.

A fórmula: A > Não A > Não não A1 será desenvolvida a fim de estabe-
lecer uma compreensão do movimento em espiral dialético ou movimento 
histórico. 

Deste modo a tese colocada no governo PT é negada pela antítese apre-
sentada na inciativa do governo PSDB. A análise dos dados que está sendo 
processada conduz a uma síntese. No estudo, a síntese aparece de modo a 
promover reflexão a partir do desenvolvimento da categoria alternativa. 

Na proposta trazida pelo PT a formação política do ser social se evi-
denciava, bem como o desejo de um engajamento público dos adolescentes. 
Mesmo não transparecendo de forma clara e distinta um direcionamento 
condicionado à atuação político partidária, o contato com jovens militantes 
sugeria possibilidades de engajamento nos processos políticos da municipa-
lidade. Isto atrairia os adolescentes para o suprimento de futuras funções 
de interesse governamental. Para além disto, nesta propositura haveria um 
encaminhamento dos alunos para o exercício de decisão coletiva. Contudo, 
apresentava desarmonia com o sistema pedagógico vigente. Pode-se perce-
ber em trechos da fala dos sujeitos de pesquisa2, a apreensão de que crianças 
e adolescentes são sujeitos potencialmente autônomos.

Colaborador T. N.: Olha tem uma frase do Martí... Que 
fecha isso, ele diz: _”Ah, se escuchasemos los niños cuan-
tas cosas aprenderíamos”.  Então hoje as diretoras, elas 
ignoram o que é uma criança tem o saber, elas pensam 
que a criança não sabe nem pensar, né? E não escutam, 
e o que que nós demos? Com esse trabalho, era abrir a 

1 A tese é o que se chama de A. A antítese se opõe a tese negando-a e é apresentada como 
NÃO A. A síntese ou negação da negação da situação é colocada com NÃO NÃO A. A síntese é 
o terceiro elemento que traz em si tanto elementos da tese quanto da antítese gestando uma 
nova compreensão do objeto estudado. Este movimento é o que afiança um movimento em 
espiral e evolutivo. Corta-se deste modo uma compreensão circular que levaria a um fechar-se 
em si.  O fim de um movimento espiral dialético é o início de um outro alimentando o prosse-
guimento da espiral. 
2 Os sujeitos de pesquisa foram nomeados como Colaboradores nas citações e são represen-
tados por letras aleatórias para preservar a identidade dos mesmos. A transcrição completa 
das entrevistas encontrar-se-ão na dissertação de mestrado em Educação que está sendo de-
senvolvida. 
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liberdade, a autonomia e escutar eles também. E deixar 
eles fazerem [...] (Colaborador T.N., grifos nossos).

Apesar da atuação conjunta com os jovens integrados ao Movimento 
Estudantil, a organização dos adolescentes gremistas das escolas municipais 
era independente do fazer adulto, de acordo com o relato do colaborador.

Eles tinha uma unidade entre eles, né? Então os meninos 
do Genésio com os meninos do Marquês como do Olavo, 
eles vinham ali naquela reunião com o pessoal da Filo-
sofia, de Jornalismo, ah, os caras não se entendiam, os 
caras brigavam, a molecada falava: _”Ah, vocês não vão 
lá, nós vamos fazer assim, assim e assim” E subiam no 
carro... Pegavam o microfone e iam pra luta... [...] Que 
tinham, mas assim, nessa discussão do impeachment 
que tinha os comitês, porque assim a gente montou esse 
esquema e tal, quando começou a crescer muito o im-
peachment, então saía um caminhão de som do, daqui, 
um da Ponta da Praia, e vinha recolhendo o pessoal das 
escolas pra chegar na Praça da Independência e saía um 
carro do centro que vinha lá do Acácio, Avelino e vinha 
passando, e trazendo o Cleóbulo, até chegar lá, pega-
va lá as faculdades Unimes, e tal. Então fazia esses três 
e chegava todo mundo na praça da Independência, eu 
particularmente, essa turma aqui da Filosofia era um ca-
cete... Era um cacete, os caras não se entendia, porque 
aí tinha lá o XXXXX que não se entendia com a XXXXX 
que tava na comunicação que não se, e eram um cacete 
entre eles lá, a molecada falou: _”Ah, tudo bem, vocês 
não vão se entender, nós vamos sair da escola, pega-
mos um carro de som e nós vamos sozinho”. E eles fo-
ram... E aí eles meio que davam linha pros caras, né? E 
aí falava: _”Vocês organizam, toca pau, malandro. Vai! 
Os caras, eles não se entendiam, a luta universitária 
era muito encarniçada, o secundarista tinha um pouco 
mais de unidade, então eles estavam mais coesos nessa 
coisa de impeachment do Collor, tô dando o exemplo do 
impeachment do Collor porque... É um negócio que foi 
muito engraçado, né? [...] A maioria é de, a maioria virou 
tudo mãe de família, né, os meninos tão todos grandes, 
imagina, eles tinham doze, treze, onze anos naquela 
época, todos eles têm trinta e tantos anos agora, né? 
[risos] Eu tinha dezenove, tô com quarenta e nove [risos]. 
Né? (Colaborador X. grifos novos). 

Este modo de entender o projeto de Grêmios Estudantis e a atuação 
dos adolescentes devido sua orquestração, tem potencial para gerar conflitos 
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ao se defrontar com a cultura escolar, apesar de apresentar outras vias de 
aprendizagem. 

Apesar de todo movimento bastante progressista com 
respeito à ideia do, da organização de grêmios, mas 
assim eu considerei particularmente um movimento ao 
mesmo tempo que ele era horizontal, pela participação 
dos alunos, ele era ao mesmo tempo vertical ... Porque, 
por exemplo, nós que compúnhamos a equipe técnica, 
hoje é chamado de equipe gestora, mas naquela épo-
ca era equipe técnica, então o grupo de especialistas 
que compunha a equipe técnica a gente não participa-
va desse processo, praticamente a gente recebia toda a 
formatação, como a coisa iria se comportar. Então, nós 
tínhamos assim alguns problemas estruturais enquan-
to organização de unidade escolar, porque se resol-
via, por questões que envolvendo a própria UME, mas 
aquela União Municipal de Estudantes... UMES! Tinha, 
temos umas abreviaturas de que eu não sei todas assim 
de cor. É, são muitas abreviaturas desses movimentos 
estudantis instituídos. Então, toda hora resolvendo na 
Secretaria de Educação e o representante ele já vinha 
com um protocolo de atividades. E as coisas começa-
vam a acontecer na escola e assim, sabe assim marido 
traído? A gente meio que só sabia assim na hora. [Fa-
lava-se diretamente aos alunos] Direto com os alunos. 
Aí nós começamos a pontuar junto a Secretaria de Edu-
cação que acabava afetando a rotina (Colaborador N.F., 
grifos nossos).

A reorganização do Movimento Estudantil secundarista viu uma possibi-
lidade de expansão ao abrir espaço os alunos do Ensino Fundamental apesar 
da disparidade de faixas etárias entre esses estudantes. 

Nesse período a gente organizou os grêmios estudantis 
em todas as escolas municipais, nesse período também 
a gente organizou a União Municipal dos Estudantes 
Secundaristas. (Sobre o fato destes estudantes terem 
contribuído com a formação de outros Grêmios 
municipais) Isso, isso. A partir dessa experiência, né? 
dessa experiência com o XXXXX e de algumas escolas 
estaduais, naquela época. Que eu me lembre, tinha 
uma grande influência o Primo Ferreira, o Neves Prado 
Monteiro, então a partir da experiência dessas escolas, 
na época a gente chamava de segundo grau, hoje é 
colegial... Ensino Médio... A gente partiu pra organizar 
a União Municipal dos Estudantes Secundaristas e a 
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partir daí a gente também achou que tinha uma massa 
crítica importante nas escolas de Ensino Fundamental, 
na época do ginásio, né? Se eu não me engano na época, 
o Ensino Fundamental II, do sexto ao nono ano. Então a 
gente a partir dessa experiência nas escolas de Ensino 
Médio, a gente criou os grêmios estudantis em todas as 
escolas de Fundamental II da rede municipal de Santos. 
Então 100% das escolas tinham e tinha um setor na 
época na Secretaria Municipal de Educação que ajudava 
na formação desses grêmios estudantis. (Colaborador 
H.E., grifos nossos)

Já a proposta do PSDB tem maior ênfase na colaboração do aluno para 
o bom funcionamento do sistema escolar, sem o intuito de modificá-lo sig-
nificativamente ou analisar suas deficiências. O aluno age como colaborador 
direto e é reconhecido por seus préstimos dentro de sua comunidade es-
colar. O “fazer algo” se torna de suma importância, assim como conseguir 
compor o arquétipo do “bom aluno”. Grande parte do campo de participação 
apresenta-se pré-determinado pelo projeto, limitando o exercício de decisão 
efetiva do corpo discente.

[...] e que deveria ter alguém para guiar, porque um 
Grêmio Estudantil, realmente, se não for guiado, bem 
orientado, pode desvirtuar o caminho e não ser aquilo 
que realmente é o espírito do Grêmio [...]  E aí a gente 
criou então em relação ao que já existia, nós criamos 
essa figura do professor articulador que ficaria na fun-
ção de... É uma figura, da área da Educação, estava den-
tro de uma sala de aula, só que ele teve que sair, e ficaria 
com esta responsabilidade de organizar os Grêmios nas 
escolas, ou seja, essa figura facilitou a entrada da ideia 
nas escolas, em relação ao resgate dos Grêmios. (Cola-
borador L.B., grifos nossos).

Para tal, ainda que haja a participação dos gremistas ela está atrelada a 
intermediação de adultos para que se efetivem. 

Nós criamos o hino do Grêmio Estudantil feito por 
eles. Sabe o que é isso? Existe hoje um hino do Grêmio 
Estudantil. Foi feito pelos alunos e foi uma construção 
coletiva, cada um deu uma sugestão de uma palavra 
que representa o Grêmio Estudantil pra você e aí eles 
reuniram as ideias por escola e eles me enviaram e aí eu 
e XXXXX, nós sentamos, reunimos as ideias, todas as 
ideias e criamos o hino. [...] Tem o estatuto, tem o hino, 
o hino é lindo demais, quem fez pra mim a sonorização 
foi o professor XXXXX, em uma semana, fez. Ele colocou 
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a música, e aí ele levou os alunos lá pra tocar no dia, 
treinou os alunos. Foi lindo demais, tem gravação, até. 
É... eu não sei agora se eles estão cantando, quando eu 
estava lá eu fazia eles cantarem. É, toda formação, eu 
levava o papelzinho pra eles e eles cantavam. (Colabo-
rador L.B., grifos nossos).

Permitir a decisão sobre o uso de recursos financeiros também pode ser 
algo problemático devido aos impeditivos legais próprios do sistema escolar. 

[...] e a princípio nós tivemos uma certa dificuldade em 
trabalhar, por exemplo, com a diretoria de finanças, o 
diretor que é um tesoureiro, né? Como ainda existia uma 
dependência da gente, na equipe gestora, da gente tá 
acompanhando, eu achei difícil deixar, permitir essa, 
então de uma certa forma eu induzi pra que a princípio 
não tivesse. Eles estavam trabalhando conosco na Asso-
ciação de Pais e Mestres, então eles poderiam trabalhar 
por algum recurso que eles quisessem desenvolver, al-
gum evento, mas estava sempre atrelado a Associação 
de Pais e Mestres e eles tinham acesso aos relatórios 
(Colaborador T.K., grifos nossos).

Quando há abertura para pensar a realidade do aluno ela não parte dos 
estudantes que estão vivenciando a experiência, mas sim daqueles que já 
passaram por ela e que por ter mais idade apresentariam mais maturidade 
para refletir acerca da atividade gremista. 

Estes meninos eméritos, eles continuaram em contato 
comigo, e a gente começou a montar o regimento in-
terno dos gremistas eméritos, pra poder fazer com que 
eles fossem, os exemplos, as referências dos menores. E 
como eles estavam no Ensino Médio, era uma maneira 
de eu ter um pensamento mais maduro dentro dos Grê-
mios, e que não partisse de mim, porque o correto é par-
tir deles. Mas se eles não sabem como pensar, então eles 
precisam de um reforço (Colaborador T.S., grifos nossos).

A organização da atividade gremista está mais atrelada às necessidades 
dos adultos do que das crianças e adolescentes que dela participa. 

Aí a (Colaborador L.B.) me deixou bem à vontade, 
para montar o projeto da maneira que eu bem en-
tendesse, afinal de contas ela tinha na mente dela 
de que, quem ia tomar a frente disto era eu, e que 
ela iria me dar o respaldo né? (Colaborador T.S., gri-
fos nossos)

O Estatuto dos Grêmios que daria uma identidade a cada agremiação, 
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de acordo com seus interesses e necessidades também é apresentado de 
modo padronizado e posto de acordo com a conveniência dos adultos. 

O Estatuto do Grêmio, ele foi um estatuto que eu peguei 
no site da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 
a UBES, e adaptei da maneira que eu particularmente 
julgava que seria conveniente, tendo em vista o perfil 
dos alunos, a idade, a pouca idade. Não tinha Ensino 
Médio, então eles não conseguiram ter uma organização 
tão madura quanto a de um estudante secundarista do 
Ensino Médio, por exemplo. [...] foi realizador, foi reali-
zador ver que aquilo que eu pus no papel e apresentei, 
virou realidade [...] (Colaborador T.S., grifos nossos).

O órgão governamental que poderia unir o projeto de Grêmios ao Mo-
vimento Estudantil e aos alunos de escolas Estaduais não atua neste sentido. 
A coordenadoria municipal de Políticas para a Infância e Juventude acaba 
desenvolvendo ações mais direcionadas aos Grêmios Estaduais e de escolas 
particulares, não ligando-os às estruturas do Movimento Estudantil. Esta ca-
racterística perfaz um fechamento do projeto municipal de Grêmios em sua 
própria realidade. 

É, as escolas que eu estou te falando, elas são particulares 
e de Ensino Médio né, os alunos do grêmio são do ensino 
médio e não do fundamental... então é legal você fazer 
o parâmetro dessas duas divisões né, porque uma coisa 
é você trabalhar com uma coisa mais lúdica, fazer com 
que eles mexam com a criatividade, que eles obtenham 
informações que é uma coisa mais primaria pra eles. 
Outra coisa é você lidar com um jovem que já está ca-
minhando pra uma fase que já está a caminho de uma 
vida adulta, então assim, tem o senso crítico muito mais 
severo, mais apurado né, a animação deles é outra, a 
vontade deles já é outra... então nessa fase, assim, todos 
nós passamos por essa fase dessa assim... A crítica, ela 
é muito mais sua do que por exemplo, coletivo né, eles 
olham muito a falta,. E aí o que a gente fala pra eles é 
assim: _“Tudo bem, as faltas elas acontecem, mas ai é 
você trabalhar a falta e não só olhar a falta senão você 
sempre vai ficar na crítica pela crítica...” é olhar pra falta 
e falar assim, qual é a minha oportunidade de transfor-
mar a falta em algo que mude né,...

Os grêmios da Secretaria da Educação é um projeto 
focado na Secretaria da Educação, então assim, o que 
tem é assim, a rede de colaboração de governo/socie-
dade quando tem por... que o grêmio provoca, a gente é 
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chamado é vai até lá pra dar uma assessoria, uma aju-
da, um apoio, uma conversa com esses jovens... Mas 
uma ação mais pra fora da comunidade eles não tem 
na minha visão... o que eles tem são projetos pontuais 
de governo ou para aquela escola específica e ai eles 
interagem. Hoje tem projetos do governo que intercalam 
com projetos do grêmio... A gente tem “aluno ouvidor”, 
a gente tem o projeto da “rádio jovem”, a gente tem o 
“representante de sala”, a gente tem os conselhos de es-
cola, então esses projetos, é bom a gente citar porque 
eles também... (Colaborador B.X., grifos nossos). 

Ainda que diante dos diversos vieses apontados no decorrer da pesqui-
sa, o espaço criado pelo Grêmios, ainda que direcionado, pode ser um local 
de construção de alternativas. A escola pode ser produzida e reproduzida, 
criada e recriada, inventada e reinventada pois os sujeitos enquanto seres 
sociais concretos e datados, ontem e hoje movem a história. Não existem leis 
pré-estabelecidas conduzindo o curso contraditório do desenvolvimento da 
humanidade. As contradições se apresentam e a dialética no movimento do 
real das práticas sociais concretas faz nascer alternativas. Como o nascedou-
ro da instauração de movimentos contrários aos pré-estabelecidos hierarqui-
camente. 

[...] eles já estão amadurecidos pra construírem o pró-
prio estatuto que vai regimentar, que vai nortear a lei de 
convívio aqui dentro [...]

(Sobre o projeto de reescrever o estatuto unificado do 
Grêmio adaptando-o às necessidades da escola) É... De 
não pegarem aquilo lá e pronto e acabou... É, a gente 
quer fazer o nosso interno né... tem o estatuto que é o 
oficial, mas tem as nossas normas aqui que precisam ser 
caracterizadas né, que precisam ser regimentadas né. E 
é isso aí, esse é o nosso objetivo pra 2018! (Colaborador 
G.B., grifos nossos).

Os sujeitos de pesquisa entrevistados enquadram-se na seguinte clas-
sificação:

1. Os indivíduos que pensaram na necessidade ou importância da exis-
tência dos Grêmios;

2. Indivíduos que planejaram ou inspiraram a estrutura do projeto;

3. Os indivíduos que asseguraram a execução do planejamento em âm-
bito municipal;
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4. Os indivíduos externos à estrutura da SEDUC que influenciaram na 
proposta;

5. Os gestores de escolas e sua percepção da proposta;

6. O aluno gremista e as possibilidades advindas da abertura deste novo 
espaço em sua formação.

A pesquisa encontra-se em curso e pretende, a partir dos dados coleta-
dos e do referencial teórico, ponderar sobre as possibilidades democráticas 
de gestão nas escolas e na sociedade e deste modo compreender como a 
formação de sujeitos nos Grêmios Estudantis pode refletir a organização do 
corpo social. 
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RESUMO

Esta comunicação se insere na apresentação do grupo: Universidade, 
classes populares e mobilização do conhecimento. O texto apresenta relato 
de experiência e avaliações acadêmicas e formativas investigadas pelo autor 
referente a implantação de espaços maker no ensino superior. Muitos cursos 
de nível superior, em diversas áreas do conhecimento, têm se interessado 
recentemente pelas contribuições da cultura maker na educação. A cultura 
maker relaciona-se direta e indiretamente com aprendizagem, no aspecto do 
“do it yourself” (faça você mesmo) da produção que é preponderantemente 
digital. Na produção maker a colaboração pode ser fomentada entre grupos 
de indivíduos com mesmo interesse de projeto, que podem ser da própria 
comunidade acadêmica ou externa a ela e com o compartilhamento digital 
do conhecimento, seja quando este é revisitado ou produzido. Um fato que 
se destaca é que grande parte das implantações destes espaços no ensino su-
perior brasileiro ocorreram sem a exploração de todas as possibilidades pe-
dagógicas, acadêmicas e, sobretudo, sociais, seja por desconhecimento dos 
gestores destes espaços ou mesmo intencionalmente. Metodologicamente, 
o estudo se desenvolve em análises qualitativa e quantitativa avaliando os 
espaços e documentações acadêmicas relacionadas a eles, como planos pe-
dagógicos, planos de ensino e posteriormente, com aspectos metodológicos 
quantitativos, foram avaliados quais os desdobramentos de uso do espaço 
evidenciando projetos, produtos ou melhorias de processo a partir de me-
todologia criada pelo autor. A pesquisa parte da hipótese que os espaços 
maker podem oferecer novos formatos de agrupamentos sociais e, desta 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES).
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forma, proporcionarem alternativas de formação sob uma frente de ruptu-
ra aos conceitos neoliberais e consequentemente, aproximação na busca de 
soluções de demandas sociais. Os resultados relacionam-se a possibilidades 
multidisciplinares praticamente inexploradas no ensino superior, sobretudo 
na extensão universitária, principalmente no tocante a produção comparti-
lhada do conhecimento produzido sob a ótica das definições da tecnociência. 

Palavras-chave: Cultura Maker. Ensino superior.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA MAKER

É salutar apresentar os conceitos e premissas desta forma de desen-
volvimento de projetos e ensino, e por consequência, das dinâmicas de fun-
cionamento dos espaços que serão abordados neste texto que, a partir daí, 
colocam em discussão as oportunidades de exploração de produção e divul-
gação de conhecimentos acadêmicos em favor da sociedade.

Os processos estão alinhados com princípios da era digital (colaboração, 
compartilhamento, rede, open design, co-design, outros) acrescidos de prá-
ticas alternativas de produção, como: fabricação digital, processos de produ-
ção fundamentados em rede, DiY aplicada ao processo de manufatura.

Na obra de Rifkin (2011) a Terceira Revolução Industrial é, há algum 
tempo colocada como a última fase da grande saga industrial e a primeira da 
era colaborativa emergente. A era industrial refletida na “Segunda Revolução 
Industrial” traz consigo a disciplina e o trabalho árduo através de um sistema 
verticalizado e baseado na importância do capital financeiro e no sistema de 
propriedade privada. Já a “Terceira Revolução Industrial” propõe uma afini-
dade maior com a criatividade. Ao invés de um sistema totalmente vertical, 
propõe-se uma estrutura horizontal e colaborativa, o capital social passa a 
ter mais importância que o capital financeiro e as relações são cada vez mais 
deslocadas de uma propriedade privada baseada em objetos para uma parti-
cipação coletiva em espaços abertos de domínio público possibilitada. 

E é neste contexto que as propostas chamadas e implantadas nos espa-
ços maker se colocam. Espaços colaborativos e com uso das possibilidades 
tecnológicas em rede, notadamente, iniciados nas faculdades de tecnologia 
estadunidenses, como o Center for Bits and Atoms, do Massachusetts Institu-
te Technology (MIT) ou a rede de Fab Labs (laboratórios de fabricação digital) 
em capitais europeias.

Um dos mais significativos e emblemáticos exemplos para a comuni-
dade maker destas possibilidades de desenvolvimento de tecnologia com 
aspectos de colaboração em rede foi conduzida e apresentada por Linus Tor-
valds, o criador do sistema operacional Linux. 

Em sua autobiografia o autor finlandês expõe:
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[...] no caso de um sistema operacional, o código-fonte – 
as instruções de programação implícitas no sistema – é 
livre. Qualquer pessoa pode melhorá-lo, transformá-lo, 
explorá-lo. Porém, essas melhorias, transformações e 
explorações precisam ser disponibilizadas livremente. 
Pense Zen. O projeto não pertence a ninguém e perten-
ce a todos. Ao abri-lo a todos, há um aperfeiçoamento 
rápido e contínuo. Com equipes de colaboradores tra-
balhando em paralelo, os resultados podem acontecer 
muito mais depressa e com muito mais sucesso do que 
se estivessem sendo conduzidos a portas fechadas. 
(TORVALDS; DIAMOND, 2001, p. 261).

Essa forma de produção de produto, no caso específico um software de 
alta complexidade realizado de forma cooperativa, descentralizada e “anár-
quica” foi chamada de “método baazar”, como contraponto ao “método 
catedral”, que tinha sua forma centralizada e controlada em se desenvolver 
software que necessita de um arquiteto central e é caracterizado pela pro-
priedade intelectual e padrões centralizados de competição.

Segundo Neves (2014) Linus não abriu o processo de criação e desen-
volvimento do sistema operacional por não ter competidores. Ao contrário, 
abriu para obter vantagem com relação a eles. A mais importante caracterís-
tica do sistema Linux não era técnica, mas sociológica. Até o desenvolvimento 
do Linux, todos acreditavam que qualquer software tão complexo como um 
sistema operacional deveria ser desenvolvido de uma forma cuidadosamente 
coordenada por um grupo relativamente pequeno, fortemente unido 
de pessoas. Mas Linus preferiu fazer de uma maneira diferente. Desde o 
começo, trabalhou com uma grande quantidade de voluntários coordenados 
somente pela internet. A qualidade era mantida não por normas rígidas ou 
autocracia, mas por uma simples estratégia de liberar informações todas as 
semanas e receber retornos de centenas de usuários dentro de dias, criando 
uma espécie de seleção natural sobre as modificações introduzidas pelos de-
senvolvedores. Para o espanto de todos funcionou muito bem.

O padrão de trabalho colaborativo e horizontalizado proposto e prati-
cado por Linus, após suas tentativas e sucesso obtido aproximadamente no 
final do século XX, foi um exemplo para outros projetos além da área da pro-
dução de softwares e contaminou positivamente outras áreas de criação e 
processos de serviços, indústria, entre outros.

Esses movimentos para o desenvolvimento dos softwares livres 
catalizaram um conjunto de outros movimentos ligados aos licenciamentos 
de produtos científicos, acadêmicos e culturais, gerando as licenças abertas, 
como a General Public License (GPL), o Copyleft e o Creative Commons. 
Esse conjunto de ações concomitantes foi fortalecendo uma cultura de 
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partilhamento, cultura essa básica e fundamental para a educação e para o 
impulso dos espaços maker.

No aspecto tecnológico Silveira (2005) destaca que softwares são 
linguagens essenciais de uma sociedade em rede, da qual não conhecemos sua 
gramática, mas mesmo assim podemos utilizá-los. Os seus desenvolvedores, 
aqueles que escrevem seus códigos-fonte, têm um poder social de relevância 
crescente. Definem nos códigos fonte nossas possibilidades de comunicação, 
o «como podemos dizer» e, em alguns casos, «o que podemos dizer».

O autor aponta para uma discussão bastante importante para reflexão 
no âmbito deste trabalho. Silveira destaca há mais de uma década atrás que 
o movimento colaborativo de desenvolvimento e uso de software esteve pre-
sente em todo o mundo contaminou outras áreas da produção simbólica e 
cultural. O Creative Commons é um exemplo dessa irradiação contrária ao 
atual modelo hegemônico de propriedade de bens intangíveis, inspirado pelo 
movimento do software livre, avançou para a produção de outros bens cultu-
rais, tais como a música, a literatura e as artes.

Neste cenário cabe enfatizar que seja nas grandes empresas de tecno-
logia ou nas empresas de manufatura há que se apontar a existência de uma 
fissura importante em relação ao modelo colaborativo.

Silveira conclui que algumas destas grandes empresas de softwares cap-
taram a tendência de crescimento do compartilhamento do conhecimento 
avaliaram sua expansão como passível de se tornar predominante. Passaram 
assim a buscar oportunidades econômicas nos serviços e não somente na 
exploração da propriedade. Enquanto se mantêm no modelo hegemônico, 
passaram a se envolver no apoio ao desenvolvimento de soluções abertas 
junto à comunidade de software livre.

Aproximando-se do ponto de vista da educação, Pretto (2010) afirma 
que interação e troca entre sujeitos, interação e troca entre produtos cultu-
rais, recombinagem, remixagem, nova produção e diálogo permanente com 
o instituído, produzindo-se, a partir daí, novos produtos, novas culturas e 
novos conhecimentos. Com isso, temos a possibilidade de retomar o papel 
de liderança acadêmica da formação, no coletivo e individualmente, passam 
a interagir de forma intensa com esse labirinto de possibilidades. 

A evolução tecnológica dos últimos anos possibilita e exige pedagogias 
e estratégias universitárias que desenvolvam sistemicamente a (con)vivên-
cia entre os diferentes sujeitos, interpenetrando local – não-local e passa-
do-presente-futuro. Nesse processo de convivência, o que se busca é não 
apenas a sua consideração como elemento inicial e ilustrador dos processos 
de transformação do diferente no igual, mas, sim, o próprio enaltecimento 
das diferenças. 

Neste movimento o estadunidense Neil Gershenfeld quando diretor 
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do Center of Bits and Atoms (CBA) do MIT, motivado pela necessidade de 
resolver problemas de ordem tecnológica cada vez mais multidisciplinares 
e de modo mais rápido criou a disciplina chamada “How to make (almost) 
everything”, algo traduzido como, “Como fazer (quase) todas as coisas” e esta 
forma de construção e transmissão de conhecimento foi o elemento definiti-
vo para os primeiros passos do que atualmente chamamos, e ainda estamos 
em processo permanente de desenvolvimento, os conceitos da cultura e dos 
espaços maker. 

Vale destacar que o CBA é uma iniciativa interdisciplinar do MIT explo-
rando a fronteira entre ciência da computação e ciência física. O CBA estuda 
genericamente em como transformar dados em coisas e coisas em dados. Ele 
gerencia instalações, executa programas de pesquisa, supervisiona alunos 
em pesquisas, trabalha com patrocinadores, cria startups e faz divulgação 
pública de pesquisas realizadas.

O mesmo Gershenfeld (2005), em sua obra FAB: The Coming Revolution 
on your Desktop – from Personal Computers to Personal Fabrication, comen-
ta sobre este modelo colaborativo  utilizado e inaugurado de modo sistêmico 
por Linus e aplicado no MIT, realçando a existência de familiaridade entre o 
que já vem sendo realizado no universo do software e o que pode ser feito no 
campo da fabricação digital e na produção de qualquer hardware e software.

Comparativamente aos modelos de produção tradicionais, o grande sal-
to é que este modelo aberto e colaborativo propicia, de maneira geral, um 
empowerment (vai além de que a expressão em português, empoderamen-
to) criativo e de produção própria de conhecimento pelos indivíduos, possibi-
litando-se que sejam produtores ativos de ideias e acionando a possibilidade 
de se chegar mais longe do que poderiam individualmente.

O processo é simples e sua base é a seguinte: alguém disponibiliza ele-
tronicamente uma parte de código que pode ou se tem informações eletrôni-
cas, em seguida, começa a ser melhorado por alguém no lado oposto da Terra 
ou mesmo na sala ao lado do laboratório, em seguida, permanece a ser aper-
feiçoado por outra pessoa, trazendo a este código uma complexidade que 
dificilmente seria obtida se desenvolvido por uma só pessoa. 

Neste contexto é bastante atual e oportuna a discussão proposta por 
Neves (2014) que compara o modelo praticado pelo CBA com o modelo “ade-
quado ao nosso tempo” proposto por Manuel Castells. 

A questão fundamental é que ainda estamos em um entre-períodos, a 
produção, geração e acumulação de riqueza ainda têm como base de susten-
tação os modelos tradicionais voltados para bens tangíveis e somente artifi-
cialismos relacionados aos bens intangíveis. O atual modelo de produção de 
bens intangíveis passa a alimentar uma herança do processo de industriali-
zação clássico – de que Castells chamou de capitalismo internacional – do 
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que criar novas oportunidades no mundo virtual e no contexto da produção 
colaborativa em redes.

Para Troxler (2013), a democratização da prototipagem se justifica a par-
tir dos baixos investimentos e a interconectividade, ressaltando dois pontos: 

[...] primeiro, ferramentas tornam-se acessíveis e não re-
querem grandes investimentos de capital, elas superam 
a divisão entre capital e trabalho, sendo assim o proprie-
tário-maker é re-emergente. Em segundo lugar, as fer-
ramentas digitais conectam o projetar e o fabricar, elas 
superam a divisão entre os operários (blue-collar) e ges-
tores (white-collar), consequentemente está havendo o 
retorno do designer produtor. (TROXLER, 2013, p.02).

Neste cenário de produção digital e provocações aos modelos tradi-
cionais de produção e de possibilidades na educação, sobretudo a de nível 
superior, chega ao Brasil o primeiro espaço maker de modo estruturado a 
partir dos Fab Labs do CBA-MIT, em 2011, na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), a época com objetivos 
diferentes das propostas atuais de prototipação e democratização de conhe-
cimentos.

MAKER E AS POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

A primeira impressão, de maneira absolutamente tecnicista, é que ape-
nas os cursos superiores que têm alguma relação aos conhecimentos de de-
senho, abstração projetiva e modelagem digital são aqueles que possuem 
maior possibilidade de sucesso na introdução de metodologias e propostas 
maker no ensino, além da aceitação e do desenvolvimento científico dos pró-
prios alunos, professores e sujeitos que não possuem vínculos diretos com 
a Universidade. Nesse contexto aponta-se naturalmente para os cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, Design, entre outros. No início da dé-
cada de 2010 esta citação foi uma verdade. O que se observa, a partir da 
segunda metade desta década é uma penetração além dos cursos citados. 

Vale destacar que a criação, mais notadamente no começo do século 
XXI, e a comercialização mais difundida dos equipamentos de hardware que 
compõe um laboratório maker (cortadoras, fresadoras e impressoras) foram 
os aspectos de aproximação e interesse das universidades em apoio as suas 
atividades curriculares. 

Percebe-se que de modo generalizado, as práticas docentes foram, de 
alguma forma, se ajustando a um modelo híbrido anteriormente configurado 
por parte das tarefas manuais e outras eletrônicas, seguindo pouco a 
pouco para um modelo praticamente todo eletrônico: da concepção da 
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ideia, passando pela modelagem digital, produção e prototipação digital e 
compartilhamento de informações.

Recentemente tem-se percebido tendência da utilização dos espaços 
maker por todas as áreas do conhecimento extrapolando-se o uso apenas 
dos cursos com relações mais próximas a modelagem. Ao longo da apresen-
tação deste trabalho serão apresentadas evidências desta afirmação.

Os equipamentos principais que são especificados em um laborató-
rio de fabricação digital são: cortadoras a laser, router CNC, plotter de vinil, 
impressoras 3d, scanners de mão, kits de eletrônica arduíno, dentre outros 
equipamentos.

Muitas instituições seguiram o exemplo da FAU-USP e implantaram la-
boratórios de fabricação digital em seus espaços acadêmicos, seguindo ou 
não a filiação ao CBA-MIT. Um caso vizinho a FAU, no mesmo campus, é o 
InovaLab aprovado e vinculado a Escola Politécnica da USP desde 2012. O 
InovaLab optou pela condução das estratégias de ensino desvinculadas ao 
CBA-MIT.

Atualmente a maciça maioria das instituições acadêmicas optam por 
seguir a via independente da implantação de espaços maker independente, 
como o InovaLab. 

Um dos casos mais interessantes casos da formatação e desenvolvimen-
to da própria preparação de um laboratório em âmbito universitário foi o es-
paço maker da Universidade Federal do ABC (UFABC), intitulado LabLivre, em 
São Bernardo do Campo. A equipe comandada pelo professor Sérgio Amadeu 
da Silveira optou não apenas pela independência do CBA-MIT mas, o fato que 
chama atenção foi a construção do laboratório em uma proposta fundamen-
talmente maker.

O Laboratório de Tecnologias Livres nasce a partir da plataforma 
wikihouse.cc. Esta plataforma é um movimento estruturado, de origem euro-
peia, que integra arquitetos e outros sujeitos para criação de código aberto 
para reinventar habitações populares.

As bases do movimento são: (1) colocar as soluções de design para a 
construção de casas de baixo custo, baixo consumo de energia e alto desem-
penho nas mãos de todos os cidadãos e empresas da Terra; (2) usar a digita-
lização para tornar mais fácil para as indústrias existentes projetar, investir, 
fabricar e montar casas melhores, mais sustentáveis e mais acessíveis para 
mais pessoas; (3) desenvolver uma nova indústria de habitação distribuída, 
que inclua muitos cidadãos, comunidades e pequenas empresas a desenvol-
verem casas e bairros para si próprios, reduzindo a nossa dependência de 
sistemas de habitação de massa pesada, endividados.

Na prática, o grupo de pessoas está colaborando entre si e divulgando 
eletronicamente códigos de produção de corte de casas, assim como Linus 
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desenvolveu as bases conceituais do Linux. 
A seguir são apresentadas imagens deste processo de trabalho colabo-

rativo do wikihouse: produção do código aberto a partir de modelagem digi-
tal; corte do modelo físico; montagem; e produto.

Figura 1 e 2: modelagem digital e corte em router CNC.

Fonte: Disponível em <https://wikihouse.cc/>. Acesso em 13 dez. 2018 

     Figura 3 e 4: montagem e exemplo de casa montada.

Fonte: Disponível em <https://wikihouse.cc/>. Acesso em 13 dez. 2018

A equipe da UFABC teve a participação de professores, estudantes e 
comunidade maker local. O projeto baseou-se no modelo do wikihouse para 
adaptação do novo espaço, chamado wikilab. Todo o projeto tem código 
aberto e pode ser replicado ou aperfeiçoado. Pelas dificuldades financeiras 
de investimento público para construção do novo espaço em universidade fe-
deral foi realizado um financiamento coletivo do tipo crowdfunding em 2017 
e, a partir disso, o corte e montagem das placas de madeira foram realizadas 
com acompanhamento da comunidade envolvida. A evolução da implanta-
ção do wikiLab pode ser visualizada em www.wikilab.blog.br. 

O wikilab implantado é utilizado atualmente como espaço maker, 
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laboratório acadêmico e espaço aberto para todos que queiram transformar 
um projeto em realidade, usando tecnologias livres. A edificação é a primeira 
wikihouse do Brasil, neste formato. 

O caso evidenciado na UFABC aponta para possibilidades que vão muito 
além dos aspectos curriculares no ensino superior. Uma via bastante interes-
sante de aplicação da filosofia maker relaciona-se as novas maneiras de se 
entender e conduzir a questão da extensão universitária.

Um marco importante e referencial para este aspecto do trabalho é o 
Manifesto de Córdoba, de 1918, sobretudo quando analisadas suas caracte-
rísticas relativas aos caminhos possíveis da universidade na América Latina 
em termos de inserção social a partir dos próprios movimentos sociais, de-
mocratização do ensino e, propriamente, da extensão universitária. 

É evidente que passados cem anos desde a publicação do Manifesto 
muito se evoluiu (ou se retrocedeu) nos aspectos das visões e funções da ex-
tensão universitária em contribuição a formação, mas sobretudo a extensão 
apresenta-se pujante nos tempos atuais apontando para a responsabilidade 
social da Universidade.

Assim, vê-se que um espaço maker coloca-se como um elemento indu-
tor de práticas possíveis em extensão universitária.

 Teoricamente, os espaços devem ser regidos pelos dez pilares do 
Manifesto Maker, documento criado internacionalmente pela comunidade 
maker com intuito de disseminar e atualizar as propostas do movimento co-
laborativo com uso de tecnologia a favor da criação e divulgação de conheci-
mentos com código aberto. O atual manifesto e seus elementos estruturan-
tes é divulgado por Hatch (2017) e traduzido livremente: faça, compartilhe, 
presenteie, aprenda, equipe-se, divirta-se, participe, apoie, mude, permita-
-se errar

Desta forma, percebe-se que a implantação superficial de espaços 
maker pelas universidades públicas e privadas não atendem as expectativas 
de atendimento a responsabilidade social, citada anteriormente.

Baseado em processo de investigação recente realizado pelo autor, a 
partir de visitas a espaços maker acadêmicos implantados e da observação 
dos aspectos relacionados as necessidades de ensino e extensão com ampa-
ro da cultura maker foi construído um esquema metodológico para apoio à 
formação e implantação de marcos curriculares que apoiem projetos acadê-
micos em nível superior. 

A proposta aqui apresentada pode ser um caminho de oportunidades 
para reflexão e aprimoramento da mobilização de conhecimentos em base 
democrática e contemporânea, sob via tecnológica aberta. Os temas rela-
cionam: filosofia maker, aspectos de colaboração, tendências e perspectivas 
acadêmicas, metodologias específicas e contextos pedagógicos, equipamen-
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tos e softwares, possibilidades avaliativas e projetos de extensão.
O autor teve a oportunidade de aplicar o método apresentado em con-

texto de centro universitário privado, no estado de São Paulo. Os resultados 
iniciais apontam para possíveis alterações de planos pedagógicos de curso e 
em longo prazo, êxitos em projetos de extensão com transformação social a 
partir das capacitações docentes e aculturamento da participação e engaja-
mento discente.

No primeiro semestre de 2018 foi observado, a partir desta análise 
quantitativa, um aumento de 35% de projetos de extensão comparado ao 
semestre anterior, no referido centro universitário, com participação cidadã 
e que tinham vínculos com demandas sociais da comunidade local. 

CONSIDERAÇÕES

Os temas relacionados aos códigos abertos e colaboração são extre-
mamente potentes quando abordados sob a ótica da filosofia maker com 
possibilidades de contribuições de mobilização e democratização do conhe-
cimento.

Os espaços abordados neste trabalho e ambientes similares estão em 
franca expansão, principalmente nos modelos acadêmicos que buscam no-
vas formas de vincularem-se e suprirem soluções a demandas sociais. Permi-
te-se enxergar assim, a existência de novas alternativas e novos conceitos da 
mobilização do conhecimento que podem de modo disruptivo vincularem-se 
aos sistemas existentes proporcionando possível mescla com posicionamen-
to institucionais existentes. 

Finalmente, evidencia-se a necessidade permanente da manutenção da 
formação e acompanhamento das aprendizagens e rubricas dos aspectos for-
mativos dos estudantes e demais participantes da comunidade que tiveram 
oportunidade de relacionarem-se com os aspectos propostos aqui. 

A abertura e disseminação da cultura maker, que é o plano de fundo 
desta investigação, possibilita a busca e a provocação de tentativa de 
atuações por meio de políticas educacionais que apontem para sociedade 
mais democrática, tolerante e justa.



83

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

REFERÊNCIAS

GERSHENFELD, Neil. Fab: The Coming Revolution on your Desktop – 
from Personal Computers to Personal Fabrication. EUA: Basic Books, 
2005.
HATCH, Mark. The maker movement. Manifesto. Disponível em: <http://
www.techshop.ws/images/0071821139 Maker Movement Manifesto 
Sample Chapter.pdf>. Acesso em: 03 set. 2017.
MANIFESTO DE CÓRDOBA. In: A Reforma Universitária. Buenos Aires, 
Argentina, 1959. 
NEVES, Heloisa. Maker innovation. Do open design e fab labs...às estra-
tégias inspiradas no movimento maker. 2014. 261 f. Tese (Doutorado) 
- Curso de Design e Arquitetura, Fauusp, São Paulo, 2014.
PRETTO, Nelson. Redes colaborativas, ética hacker e colaboração. Edu-
cação em Revista, Belo Horizonte, v. 26, n. 3, p.305-316, 10 dez. 2010.
RIFKIN, Jeremy. A Terceira Revolução Industrial – Como o poder lateral 
está transformando a energia, a economia e o mundo. São Paulo: M. 
Books do Brasil, 2011.
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. A mobilização colaborativa e a teoria da 
propriedade do bem intangível. 2005. 123 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Ciência Política, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
TORVALDS, Linus; DIAMOND, David. Só por prazer: Linux, os bastidores 
da sua criação. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
TROXLER, Peter. The Beginning of a Beginning of a Trend. Design Cannot 
Remain Exclusive. Amsterdam: BIS Publishers, 2011.
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RESUMO

A relação entre universidade, classes populares e mobilização do conhe-
cimento  é tema que permeia as cinco comunicações que trazem para o de-
bate pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Pesquisas Políticas Públicas 
em educação: trabalho e formação e do GT CLACSO: Ciência social politizada. 
Examinam criticamente alternativas à universidade sitiada pelo rentismo por 
meio de pesquisas sobre avaliação do ensino superior, extensão, produção 
em espaços maker e formação de universitários que participam de movi-
mentos sociais. Para iniciar serão apresentados o conceito de mobilização do 
conhecimento e a relação universidade-classes populares como alternativa 
considerando o aprofundamento das contrarreformas, que suscita mudanças 
na significação social da universidade. A alternativa em curso pressupõe a 
criação e a divulgação democrática do conhecimento – mobilização do co-
nhecimento – junto com as classes populares, o que pode mediar a cons-
trução de relações, espaços e tempos não engendradas pela lógica do que 
Dardot e Laval (2017) chamam de “cosmocapital”. Essa possibilidade é exa-
minada como prática social, num movimento em que experiências são pen-
sadas teoricamente. Na sequência será apresentada pesquisa que examina 
a extensão que ao longo da história da universidade foi considerada como o 
lugar privilegiado para a relação com a sociedade. Dialogar com a sociedade 
civil organizada, dar respostas democráticas às reivindicações dos movimen-
tos populares, participar de mudanças nos espaços e nas relações sociais são 
ações de extensão que permitem aos alunos e professores vivenciar desafios 
que os aproximam do debate público. Segue-se o debate em torno o ENADE – 
Exame Nacional de Desempenho do Estudante e suas consequências no cur-
rículo de cursos de pedagogia, considerando que em sociedades avançadas 
o conhecimento tem papel decisivo na medida em que o indivíduo pode ou 
não participar dos processos econômicos e culturais da sociedade. O saber 
que os indivíduos se apropriam nas instituições escolares e legitimado por 
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elas tem consequências no nível de seu desempenho pessoal, nas relações 
sociais e no status que pode conseguir na  estrutura profissional (Sacristán, 
2000). Em seguida é analisada a criação de maker spaces em universidades, 
que em tese podem contribuir para a ampliação de possibilidades pedagógi-
cas, acadêmicas e sociais, especialmente no que se refere aos vínculos com 
projetos sociais. No entanto, o uso e compartilhamento democrático dos co-
nhecimentos produzidos e a discussão da lógica do comum têm ficado em 
segundo plano em muitos desses espaços. Finalmente, a pesquisa na qual 
se analisa como a mercantilização afeta a universidade pública e privada em 
relação a formação de universitários que participam de movimentos sociais 
e coletivos, identificando como e se a universidade contribui, se proporcio-
na o debate igualitário em seu espaço institucional, e, até mesmo, se existe 
esse espaço dentro da instituição. A base das informações dos estudos aqui 
apresentados encontra-se em pesquisas de campo com realização de visitas, 
entrevistas, além de pesquisa de base bibliográfica que permitiram as sínte-
ses apresentadas para o debate.

Palavras-chave: Conhecimento. Universidade. Classes populares. Exten-
são universitária. Avaliação do Ensino Superior.

INTRODUÇÃO

Apesar de se tornarem cada vez mais evidentes os limites ao desenvol-
vimento, a visão econômica sobre o conhecimento e a pesquisa científica 
permeia as Universidades, alimentada, também, pelos padrões que orientam 
a avaliação da relevância das pesquisas, dos cientistas e dos programas de 
pós-graduação. Esse processo é alimentado internamente pelo produtivismo 
acadêmico, que mede a qualidade da pesquisa e inovação, em quantidade de 
artigos científicos publicados em periódicos indexados e de reconhecimento 
internacional. Trata-se de um mecanismo que privilegia quantidades de pon-
tos, de citações, de publicações em revistas melhor classificadas, que unifor-
mizam avaliações de desempenho individual de pesquisadores e a avaliação 
dos programas de pós-graduação.

A avaliação, motivada muito mais pela necessidade de estabelecer cri-
térios para distribuição de orçamento, mais curto do que a quantidade de 
programas de pós graduação, instala e reforça a competitividade, embora 
pretenda a qualidade. Este é um ponto bastante crítico em tempos de cortes 
nos orçamentos do governo Federal. 

Tornam-se cada vez mais claros os nexos entre produtivismo e privatiza-
ção do conhecimento, ainda que seja inegável que o resultado desse proces-
so induziu a produção e a divulgação da ciência brasileira.

Para a área das ciências sociais a adequação à esses modelos e controles 
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internacionais pode trazer empobrecimento para a pesquisa, como alerta 
Boron (2008, p.45) referindo-se à “sofocante tiranía del pensamiento único”, 
que é percebida nas universidades. 

O reducionismo trazido pelos critérios de mercado, que o autor deno-
mina de barbárie economicista, permeiam a avaliação, o financiamento dos 
programas de pós-graduação, da ciência e da tecnologia.

Para as ciências sociais as consequências refletem-se, também de acor-
do com Boron (2008, p.81),  “al individualismo metodológico que, en con-
sonância con las premisas de la economía neoclásica, consagran a la desa-
parición de los actores colectivos (no por casualidad las clases sociales, los 
sindicatos, las organizaciones populares, etc.).”

O tema da avaliação no ensino superior é relevante, pois se trata de um 
dos dispositivos do Estado neoliberal, que permeia a formação do homem-
-empresa (LAVAL e DARDOT. 2016).  

No Grupo de Pesquisa esse tema é investigado por Virgínia Sene Fernan-
des por meio da pesquisa intitulada “ENADE,  política pública de avaliação, 
mecanismo de regulação em educação”. Ao sintetizar o processo envolvido 
na avaliação do ensino superior como dispositivo privilegiado da governa-
mentalidade (LAVAL e DARDOT. 2016), Fernandes (2018) indica que as mu-
danças de um modelo de desenvolvimento capitalista de um Estado de Bem 
Estar Social, para um Estado neoliberal, correspondem  à mudança, em edu-
cação, do discurso da igualdade, da liberdade, da busca pelo conhecimento 
livre e desinteressado, do bem-estar da humanidade, para o discurso da pro-
dutividade, da eficiência, da eficácia, onde prevalecem as leis do mercado 
que se torna regulador da sociedade, dos indivíduos, entregues às forças da 
concorrência. A competitividade se torna o eixo regulador da formação na 
cultura neoliberal.

Na contracorrente dos modelos científicos hegemônicos impostos pelos 
critérios de avaliação e financiamento da pesquisa, acadêmicos têm optado 
pelos coletivos, tanto como forma de realizar a pesquisa, como forma de criar 
e divulgar o conhecimento. A escolha por atuarem junto às classes popula-
res, feita por pesquisadores em universidades brasileiras e latino-americanas 
indica que essa instituição resiste. Foi o que constatamos em pesquisa reali-
zada entre 2014 e 2017 ao entrevistar pesquisadores brasileiros que optaram 
por atuar junto às classes populares, o  que permite afirmar que a universida-
de mantém-se viva como espaço de possibilidades e alternativas, apesar das 
tendências reducionistas. 

As atuais condições nas quais os acadêmicos das universidades latino-a-
mericanas fazem pesquisa, associadas as políticas universitárias e científicas, 
orientam o conhecimento para uma relevância traduzida principalmente em 
termos de divulgação cientifica nos periódicos científicos. Nesse momento, a 
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capacidade de manter o olhar crítico abre a possibilidade de desenhar novos 
cenários, sujeitos, políticas e práticas. Esse é o exercício sugerido no conceito 
de mobilização do conhecimento como tem sido discutida no Grupo de Tra-
balho do CLACSO “Ciência social politizada”. 

Naidorf e Perrotta (2015, p.26) propõe essa noção para as ciências so-
ciais, considerando aqueles conhecimentos que se encontram prontos para 
utilização dos atores a quem se dirige esse conhecimento. Compreendido 
apenas dessa perspectiva a noção de mobilização do conhecimento pode 
confundir-se com as exigências de mercado, que também determinam agen-
das científicas e utilização do conhecimento determinados pela busca de am-
pliação de margens de lucro. 

Mas, a partir do conceito de ciência politizada proposto em 1969 por 
Oscar Varsavsky, Naidorf e Perrotta (2015) indicam para as ciências sociais, 
outro sentido para a noção de mobilização do conhecimento fundada na 
ideia de ciência social politizada, que

Lejos de la concientización, la iluminación o el espíritu ci-
vilizatorio y normatizador, la ciencia social politizada de-
bería propender al diálogo como punto de partida, a la 
equivalencia de lo Otro y a la construcción de puentes de 
entendimiento con lo social, sin dejar de asumir el con-
flicto y la disputa como motor de los cambios emancipa-
torios.  (NAIDORF e PERROTTA, 2015:26, grifos nossos).

A discussão sobre o “outro excluído” na relação com a universidade e o 
conhecimento supõe também a discussão da democratização da universida-
de, das políticas e da criação de ciência e tecnologia. Da democratização nas 
decisões, na gestão e na produção do conhecimento.

No “Grupo de Pesquisa Políticas públicas em educação: trabalho e for-
mação” temos desenvolvido pesquisas sobre temas que analisam a questão 
da relação da universidade com as classes populares e da democratização 
do conhecimento, apresentadas na XII Mostra de Pesquisa em Educação - O 
direito à Educação”, para debate. São pesquisas em andamento, cujos resul-
tados parciais permitem vislumbrar criticamente as possibilidades e limites à 
mobilização do conhecimento. 

MOBILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NAS PESQUISAS 
DESENVOLVIDAS NO GRUPO “POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO : 
TRABALHO E FORMAÇÃO.

Na sequência serão apresentados de forma resumida as pesquisas que 
compõem o painel sobre “Universidade, classes populares e mobilização do 
conhecimento”. 
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1. “Ciência para Inclusão Social. Uma pesquisa sobre as possibilidades 
de formação para uma apropriação autodeterminada da ciência e da 
tecnologia”, coordenada pela autora, foi desenvolvida de 2014-2017, 
recebendo financiamento FAPESP no período de 2016 até 2017.  O ob-
jetivo geral foi aprofundar o estudo sobre a ciência para inclusão social, 
identificando e analisando as possibilidades existentes na Universida-
de.  Os objetivos específicos foram: a) identificar como as classes popu-
lares foram consideradas nos projetos que tinham como escopo a ciên-
cia para a Inclusão Social; b) identificar as metodologias que propiciam 
essa formação.

A base conceitual do estudo é dado pela Escola de Pensamento Lati-
no-americano em Ciência Tecnologia e Desenvolvimento (ELAPCYTED) 
e pela categoria alternativa, o que pressupõe considerar as políticas e 
práticas científicas como históricas e relacionadas ao compromisso de 
Desenvolvimento Integral da região, de forma autônoma e autodeter-
minada. 

A hipótese geral foi a de que a proposição de realizar ciência para Inclu-
são Social, como política pública, pode induzir a mudanças nas práticas 
e linhas de pesquisas, ao estimular uma relação mais próxima da Uni-
versidade com as populações historicamente excluídas no país, de for-
ma a tensionar e se contrapor às tendências de mercado que impõem 
a organização de tempos, espaços e práticas científicas produtivistas. 

A coleta de informações iniciou em 2014 com pesquisa no site da ex-
tinta Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS) do 
então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para busca 
e seleção de projetos de pesquisa e extensão financiados pela SECIS, 
nos quais o escopo fosse a inclusão de determinados grupos sociais. 
Selecionaram-se projetos para inclusão de agricultores familiares, agri-
cultores que desenvolviam agroecologia, e catadores de materiais reci-
cláveis. A segunda fase constou de pesquisa para identificação dos pro-
jetos beneficiados nos editais específicos, busca do currículo lattes dos 
coordenadores. A terceira fase foi a de busca e seleção das publicações 
resultantes dos projetos, no currículo dos pesquisadores responsáveis e 
de leitura e análise das publicações. A quarta fase constou de entrevis-
ta por skype com os coordenadores de projetos que concordaram em 
participar. Finalmente, a quinta fase foi a de visita a uma associação de 
catadores beneficiária em um desses projetos. 

As análises permitem afirmar que decorridos pouco mais de dez anos 
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da implementação do conjunto de políticas públicas que estimulam a 
aproximação Universidade e classes populares (quesito Inserção Social 
na avaliação da pós-graduação, criação da SECIS e do PROEXT), essa re-
lação desenha-se como alternativa fundada em práticas democráticas, 
de respeito aos diversos conhecimentos e à população historicamente 
excluída, na perspectiva de outro projeto societário, em que o desenvol-
vimento é sustentável, voltado para os seres humanos e a natureza. O 
conhecimento como fator desse desenvolvimento é público, comparti-
lhado e acessível a todos. 

Os pesquisadores entrevistados evidenciam com seus depoimentos 
essa possibilidade que se mantém viva, a despeito dos reducionismos 
impostos pelos processos privatizantes do conhecimento e da Univer-
sidade.

2. Renato Frosch traz para discussão dados indiretamente derivados da 
sua pesquisa sobre os Espaços makers nos Fablabs livres da cidade de 
São Paulo. Aqui o autor discute as “Possibilidades da mobilização de co-
nhecimento aberto a partir da implantação de espaços maker no ensino 
superior”. Como afirma Frosch, “muitos cursos de nível superior têm se 
interessado pelas contribuições da cultura maker na educação. A cultu-
ra maker relaciona-se com aprendizagens no aspecto do ‘do it yourself” 
(faça você mesmo) da produção que é preponderantemente digital”. 

A seguir, a síntese do texto apresentado por Frosch (2018):

“Na produção maker a colaboração é fomentada en-
tre grupos de indivíduos com mesmo interesse de 
projeto, que podem ser da própria comunidade aca-
dêmica ou externa a ela e com o compartilhamen-
to digital do conhecimento, revisitado ou produzido. 

A pesquisa parte da hipótese que os espaços maker podem 
oferecer novos formatos de agrupamentos sociais e, desta 
forma, oportunizarem alternativas de formação sob uma 
frente de ruptura aos conceitos neoliberais e consequen-
temente, auxilia busca de soluções de demandas sociais. 

Os resultados relacionam-se a possibilidades multidisci-
plinares pouco exploradas no ensino superior, sobretudo 
na extensão universitária, principalmente no tocante a 
produção compartilhada do conhecimento produzido. [...]  

Sugere-se que os espaços maker sejam regidos pelos 
dez pilares conceituais do Manifesto Maker, documen-
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to criado pela comunidade maker com intuito de dis-
seminar e atualizar as propostas do movimento cola-
borativo com uso de tecnologia a favor da criação de 
conhecimentos com código aberto. O atual manifesto e 
seus elementos estruturantes está divulgado por Hatch 
(2017): faça, compartilhe, presenteie, aprenda, equipe-
-se, divirta-se, participe, apoie, mude, permita-se errar.

Foi possível perceber que a implantação superficial de 
espaços maker pelas universidades públicas e priva-
das não atendem às expectativas dos espaços maker.

Baseado em processo de investigação recente realizado 
pelo autor, a partir de visitas a espaços maker acadêmi-
cos implantados em universidades públicas e privadas, 
e da observação dos aspectos relacionados às neces-
sidades de ensino e extensão com amparo da cultura 
maker, foi construído um registro metodológico para 
apoio à formação e para sugestão de aspectos curricula-
res que apoiem projetos acadêmicos em nível superior. 

O registro pode ser um caminho para reflexão e aprimo-
ramento da mobilização de conhecimentos em base de-
mocrática e contemporânea, sob via tecnológica aberta.

O autor teve a oportunidade de aplicar o méto-
do apresentado em um centro universitário pri-
vado, no estado de São Paulo. Os resultados ini-
ciais apontam para possíveis alterações de planos 
pedagógicos de curso e êxitos em projetos de extensão.

No primeiro semestre de 2018 foi observado um au-
mento de 35% de projetos de extensão comparado ao 
semestre anterior com participação cidadã e que tinham 
vínculos com demandas sociais da comunidade local.” 

3. Claudia Maria Braga Ribeiro desenvolve pesquisa sobre os Escritórios 
Modelos de Arquitetura e Urbanismo (EMAUS), que são adotados por 
algumas faculdades de Arquitetura e Urbanismo, valorizando, pela ex-
tensão, a relação com as classes populares. Os EMAUS podem propiciar 
experiências formativas relevantes na formação do futuro arquiteto. 
Para a XIII Mostra de Pesquisa em Educação - O Direito à Educação, Bra-
ga discutiu uma experiência extensionista desenvolvida na Universidade 
Católica de Santos, que deu origem ao Instituto Elos. 

Segue-se uma síntese do texto apresentado e debatido por Braga: 
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“Este texto apresenta breve relato da história de criação 
do curso Guerreiros sem Armas (GSA) pelo grupo Revi-
ver - Escritório Modelo de Extensão Universitária criado 
na década de 1990 por alunos da FAUS- e busca possí-
veis influências teóricas de Paulo Freire na sua práxis de 
ensino e aprendizado. [...] O Grupo Reviver, fundado na 
década de 1990 por cinco alunos da FAUS, iniciou sua 
trajetória na área de extensão com projetos ligados às 
comunidades tradicionais caiçaras da Baixada Santista, 
sendo o primeiro deles a reabertura do Museu de Pesca 
de Santos, que recebeu para sua execução apoio do Go-
verno do Estado de São Paulo e da Petrobras.

Devido ao êxito, estendeu sua atuação a áreas irregu-
lares na cidade de Santos e criou, em 1998, o curso de 
verão de trinta dias chamado Guerreiros sem Armas que 
preparava jovens para atuar na área social através da in-
teração com a Cidade de Santos, onde construía espaços 
coletivos elaborados em processo de co-criação, valori-
zando a cultura local e os recursos disponíveis a partir 
do saber compartilhado entre o grupo e as comunida-
des. Esta práxis educativa levou-os, quando formados, à 
estruturação do Instituto Elos, que mantém o curso até 
hoje, com o mesmo escopo.[...]  

Reelaborar o conhecimento didático-estratégico desen-
volvido em campo para realinhar as ações sociais na prá-
xis exige da equipe interdisciplinar do Instituto Elos ex-
tensas reuniões. Delas resultou a rica elaboração teórica 
que - com o apoio de consultores nas áreas de filosofia, 
economia, educação e antropologia, entre outras - foi 
sistematizada em uma filosofia com sete disciplinas: [1] 
OLHAR: aprendemos a olhar a abundância onde muitos 
só veem a escassez; [2] AFETO: Criamos afeto, antes 
do medo e do julgamento; [3] SONHO: Valorizamos o 
sonho como melhor impulso para a mudança; [4] CUI-
DADO: Projetamos junto, cuidando ao mesmo tempo 
de nós mesmos, dos outros e de um sonho comum; [5] 
MILAGRE: Colocamos a mão na massa, cooperando para 
tornar real o que sonhamos juntos; [6] CELEBRAÇÃO: 
Reconhecemos e celebramos a colaboração de cada um 
na conquista coletiva; [7] RE-EVOLUÇÃO: e evoluímos na 
jornada, impulsionando a construção de novos sonhos. 
Ela é o fundamento das metodologias de aprendizado 
elaboradas para o GSA.
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Ribeiro (2018) conclui sua análise afirmando que os gru-
pos ligados à educação popular surgidos na década de 
90 foram fortemente influenciados por ideias políticas, 
filosóficas e pedagógicas cristãs e freireanas. (GOHN, 
2016). São herdeiros dos Movimentos de Educação de 
Base e Cultura Popular nascidos no final dos anos de 
1950 e início de 1960, e fortalecidos nas décadas de 
1970 e 1980 através das CEBs e demais grupos de resis-
tência à ditadura militar. Hoje [...]assumem novas meto-
dologias para intervir a partir de projetos em co-criação, 
como descrevemos no item 4 deste texto, mantendo o 
foco no convite, no diálogo, na participação aberta e na 
autonomia. Estes eixos se mantêm e vêm estruturando a 
práxis de ensino e aprendizagem do GSA através de seus 
20 anos existência.”

3. Finalmente, Denise Alves de Souza Ferreira apresenta resultados par-
ciais da pesquisa em desenvolvimento intitulada “A Formação dos Su-
jeitos Coletivos e dos Movimentos Sociais na Universidade: Dimensão, 
Limites e Possibilidades”. O Objetivo da pesquisa “envolve o processo 
de desenvolvimento dos sujeitos de coletivos e movimentos sociais nas 
Universidades, levando em consideração as políticas públicas no âmbito 
atual do ensino superior no Brasil”” como afirma Ferreira (2018).

No entendimento de Ferreira (2018) 

“os movimentos constroem propostas sobre a reali-
dade social com as quais a Universidade pode dialo-
gar, favorecendo a compreensão e os estudos sobre 
as ações coletivas, que constituem parte da resistên-
cia à exclusão de classes menos favorecidas. Para tal, 
destaca-se o trabalho de Gohn (2008) basilar no em-
basamento desta investigação. A abordagem do es-
tudo em questão é qualitativa. Pode-se considerar 
a Universidade um espaço democrático de direito, 
que articula a formação e o conhecimento. Por isso, 
é um local de grande importância para a motivação e 
formação de participantes dos Movimentos Sociais. 

Além da pesquisa bibliográfica sobre o tema, o 
levantamento de informações tem como base a realização 
de entrevistas semi-estruturadas. As quatro entrevistas 
realizadas até o momento permitiram a Ferreira (2018) 
vislumbrar que “na universidade, especialmente a 
privada, o ensino se constitui em um espaço voltado 
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mais para as questões técnicas, constituindo-se em 
espaço que não potencializa as possibilidades de trocas 
de saberes com os movimentos sociais, impossibilitando 
as transformações possíveis dentro da universidade. Os 
professores encontram um espaço de discussão raso, 
que não é incentivado, como em uma Universidade 
pública. Nestas, até o momento, parecem se constituir 
e incentivar a troca entre universidade e movimentos 
sociais, contribuindo para que se formem sujeitos sociais.”

CONSIDERAÇÕES

A intenção ao trazer para debate estas pesquisas, que foram apresen-
tadas na modalidade Grupo de Pesquisa, foi também a de apresentar na XIII 
Mostra de pesquisas em Educação - O Direito à Educação, a noção de mobi-
lização do conhecimento na perspectiva de incluir as classes populares tanto 
na formulação, quanto na divulgação dos conhecimentos. 

A partir do desenvolvimento destas pesquisas é possível que essa no-
ção se mostra promissora para discussão das práticas envolvidas no acesso 
e produção livre do conhecimento, na apropriação autodeterminada do co-
nhecimento em oposição a processos de expropriação, na extensão univer-
sitária, que são alguns dos conceitos que permeiam a noção de mobilização 
do conhecimento. 
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RESUMO

A pesquisa tem por objetivo analisar as políticas públicas de avaliação 
e seus reflexos nas IES (Instituições de Ensino Superior), por meio do estudo 
do ENADE (Exame Nacional do Desempenho do Estudante) com foco nos as-
pectos que compõem a prova, desde a sua operacionalização de elaboração, 
aplicação até aos resultados obtidos por um grupo de estudantes de gra-
duação. Busca saber se esse exame contribui com a qualidade, com a equi-
dade e a eficiência do sistema de ensino superior dos cursos avaliados, ou 
continua a serviço da mercantilização do ensino, ao classificar em rankings 
as IES privadas, favorecendo o mercado e a lei da oferta e da procura por 
IES com melhores resultados e classificação. Em sociedades avançadas, o co-
nhecimento tem papel decisivo na medida em que o indivíduo pode ou não 
participar dos processos econômicos e culturais da sociedade. O saber que os 
indivíduos se apropriam nas instituições escolares e legitimado por elas tem 
consequências no nível de seu desempenho pessoal, nas relações sociais e 
no status que pode conseguir na estrutura profissional. Trata-se de pesquisa 
qualitativa por meio de estudos bibliográficos de Sguissard (2015) e de Dar-
dot e Laval (2016) ao conceituarem um novo modo de governança do Estado, 
a partir de uma racionalidade neoliberal que admite novos modos de subje-
tivação do indivíduo frente aos mecanismos impostos pelo mercado.  Neste 
artigo, apontam-se os aspectos das avaliações em IES nos períodos de 1997 
até o presente, caracterizando dois governos diferentes de FHC e de Lula que 
apesar de incluírem fatores democráticos de ampliação de vagas em IES a 
uma parcela da população, mantiveram a lógica de marketing, e de mercado 
das avaliações. Na pesquisa empírica, analisa-se o   SINAES; o BNI/INEP; cur-
rículo do curso de pedagogia previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais; 
documentos institucionais: PDI (Plano de Desenvolvimento da Unidade); PPC 
(Projeto Pedagógico do Curso); Plano de Ensino e questões da prova, gaba-
ritos e resultados. Dos estudos, pode-se concluir que no momento em que 
professores são condicionados a optar por ações pedagógicas ou selecionar 
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conteúdo a partir do que vai ser avaliado observam-se as lógicas e estratégias 
de regulação social na relação pedagógica.

Palavras chave: Avaliação do ensino superior. ENADE. Política pública

INTRODUÇÃO

O processo de avaliação de cursos de graduação em IES (Instituições 
de Ensino Superior) no Brasil inicia-se em 1995, inicialmente pelo nome de 
Provão, hoje reconhecido como ENADE, um dos instrumentos utilizados pelo 
SINAES. 

Trata-se de uma política pública implementada com a finalidade de 
acompanhar a expansão de cursos e de instituições privadas no ensino supe-
rior e pela necessidade de se criar instrumentos que pudessem medir o nível 
de qualidade e de investimentos no ensino superior em instituições privadas 
de ensino. Apesar das críticas de que o Provão servia de ranking de cursos 
e instituições sem oferecer bases técnicas que garantissem credibilidade a 
essas classificações, se estabeleceu até 2004. Levando-se em conta, as as-
pirações da comunidade de educação superior, a participação democrática 
e construção de um sistema de avaliação, a Lei n.  10.681/2004 implanta o 
SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior).

O SINAES representou outro paradigma de avaliação, cujo foco central 
seria a instituição como um todo, o curso e o estudante não seriam mais ava-
liados isoladamente, mas em função da totalidade institucional. Descaracte-
rizando a maneira de avaliar apenas o ensino ou verificar o desempenho dos 
estudantes em um único exame.

Os instrumentos e procedimentos para a avaliação em IES, previstos 
pelo SINAES têm três dimensões: o Conceito Institucional (CI); o Conceito de 
Curso (CC) o ENADE (Exame Nacional de Desempenho do Estudante).

O ENADE tem a concepção de diagnosticar, a cada três anos, as habilida-
des acadêmicas e as competências profissionais que os estudantes são capa-
zes de demonstrar, em conexão com suas percepções sobre sua instituição e 
com conhecimentos gerais. As provas são elaboradas a partir de três elemen-
tos: o perfil do estudante, combinado com as competências e habilidades e, 
com os conteúdos disciplinares. O exame pretende avaliar o rendimento dos 
concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos, habilidades 
e competências adquiridas em sua formação e previstas nas DCN (Diretrizes 
Curriculares Nacionais). (BRASIL, 2015, p. 07).
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A LIBERAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA O MERCADO

As mudanças de um modelo de desenvolvimento capitalista de um Es-
tado de Bem Estar Social  em crise,   desencadeadas pela mudança na econo-
mia a partir  de ideais neoliberais, onde o mercado torna-se auto regulador  
da sociedade,  entregue às forças da concorrência, gerando competitividade, 
na qual o princípio balizador passa a ser eficiência e qualidade, observam-se 
reflexos na educação, que antes utilizava-se do discurso  da igualdade, da 
liberdade, da busca pelo conhecimento livre e desinteressado, do bem-estar 
da humanidade, passando para o discurso da produtividade, da eficiência, da 
qualidade, onde prevalecem as leis do mercado. O conhecimento é tratado 
como produto, um bem de consumo. (SILVA JÚNIOR; SGUISSARD, 1997).

A universidade vive o impasse entre ser produtora do conhecimento, 
que contribui para a transformação da sociedade, ou se adaptar a uma si-
tuação de mercado, além de ser prestadora de serviços que atende às exi-
gências do mercado. Dessa forma passa a ser controlada e fiscalizada pelo 
Estado, que tem a função de assegurar os direitos dos cidadãos, como órgão 
provedor financeiro das universidades públicas, o Estado tem a função de 
assegurar uma educação superior de qualidade e eficiência nos princípios do 
capitalismo, por este motivo elabora políticas de reformas de fiscalização e 
controle das ações da universidade para regulação social.

A mundialização do capital decorrente da crise do Estado do Bem-Estar 
Social adquire força com a Reforma do Estado, em 1995 durante o Governo 
Fernando Henrique Cardoso. A reforma apontava para a criação de organiza-
ções sociais em lugar das autarquias e fundações públicas mantenedoras das 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Tinha o significado de que o 
Estado estaria isento de obrigações e manutenção das IFES. Essas, deveriam 
buscar junto aos órgãos públicos ou privados os recursos financeiros neces-
sários para a sua manutenção, agora, não mais garantidos pelo Fundo Públi-
co. (SGUISSARDI, 2015). 

As primeiras ações de ajustes neoliberais a partir de 1997, que apontam 
o enfraquecimento do setor social-público do Estado pelo fortalecimento do 
setor privado-mercantil acontecem concomitantes com as da liberação do 
campo da educação superior para o mercado. Na economia, o ajuste neoli-
beral inicia-se com a desregulação e flexibilização das relações de trabalho e 
pela redução e privatização dos sistemas de seguridade social. Em seguida, 
ocorre a retirada do controle do Estado sobre empresas e serviços. O capi-
tal recebe do Estado complexos industriais inteiros e serviços básicos para o 
país, como energia, transportes, saneamento básico, saúde e educação, para 
serem explorados pelo setor privado. (SGUISSARDI, 2015) 

A pressão dos organismos multilaterais, como Banco Mundial (BM) e 
o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), cujo ex-vice diretor em 
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Washington era Paulo Renato de Souza, ministro da educação, leva o setor 
federal da educação superior à falência, congelando os recursos financeiros e 
salários, e não criando nenhuma IFES durante os dois mandatos presidenciais 
(1995-2002). (SGUISSARDI, 2015). 

O ministro seguia à risca as recomendações do Banco Mundial divulga-
das em três documentos:  Financing education in developing countries – An 
exploration of policy options (WORLD BANK, 1986), de 1986; Higher educa-
tion: the lessons of experience (WORLD BANK, 1994), de 1994; e The financ-
ing and management of higher education – A status report on worldwide 
reforms, (WORLD BANK, 1998), cujas teses justificariam o ajuste neoliberal 
no campo educacional (SGUISSARD, 2015) 

Nesta perspectiva, o Banco Mundial propõe sua nova tese: “o ensino 
superior seria um bem, antes privado que público, porque ele responderia 
a muitas das condições ou características de um bem privado que se pode 
subordinar às forças do mercado”. (WORLD BANK, 1998, p. 4, apud SGUIS-
SARDI, 2015, p.874).  

Dessa forma, por volta de 1996, 1997 e 1998, ocorre um estancamento 
da expansão da educação superior pública federal no Brasil, juntamente com 
a implantação das avaliações em IES com o chamado “Provão” na graduação 
e no modelo Capes, na pós graduação. Observa-se assim, que “a educação 
superior transforma-se em negócio mercantil, depois da publicação dos De-
cretos nº 2207/97 e Decreto n.º 2306/97”. 

É nesse contexto que se estanca, no Brasil, a expansão 
da educação superior pública federal, reduzem-se os 
recursos a ela destinados de 0,91% para 0,54% do PIB 
de 1995 a 2003; institui-se o Provão na graduação e 
o modelo Capes de avaliação na pós-graduação, em 
1996/97/98, e, principalmente, editam-se os dois Decre-
tos – 2.207/97 e 2.306/97 – que irão legalizar o negócio 
mercantil na educação. (SGUISSARD, 2015, p. 874).

A distinção e o reconhecimento das IES sem e com fins lucrativos  torna-
-se oficial com a publicação do Artigo 7º do Decreto nº 5773/06, resultado da 
revogação do Decreto nº  2306/97,  posteriormente revogado pelo Decreto 
nº 3860/01. 

As instituições privadas de ensino, classificadas como 
particulares em sentido estrito, com finalidade lucrativa, 
ainda que de natureza civil, quando mantidas e adminis-
tradas por pessoa física, ficam submetidas ao regime da 
legislação mercantil, quanto aos encargos fiscais, para-
fiscais e trabalhistas, como se comerciais fossem equipa-
rados seus mantenedores e administradores ao comer-
ciante em nome individual. (SGUISSARD, 2015, p. 874)



99

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

As consequências decorrentes dos dois decretos serão visíveis nas mu-
danças das IES privadas de 1997 a 1999, como apontam os dados do Censo 
da Educação Superior do INEP; do total de  905 IES privadas,  58%  eram par-
ticulares, com fins lucrativos ou do total de 1097 IES públicas e privadas, 48% 
eram particulares. Em 2010, passados 11 anos as IES privadas particulares já 
eram 77,8% e, hoje, possivelmente ultrapassem 80% das cerca de 2.400 IES 
do país. (SGUISSARDI, 2015, p. 874). 

Esse processo de mercantilização da educação superior no país não vai 
mais parar, ultrapassando os diversos mandatos presidenciais que se suce-
dem a partir de 1997. 

A REFORMA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO HOUVE

O tema da reforma universitária como pauta do Ministério da Educação 
desde o Governo FHC é retomada no início do Governo Lula pela necessidade 
de uma lei geral que regulasse o sistema federal de educação superior. Leva-
dos à discussão pelos ministros Fernando Haddad, Guido Mantega (Fazen-
da), Sergio Machado Rezende (Ciência e Tecnologia) e Paulo Bernardo Silva 
(Planejamento, Orçamento e Gestão), os eixos normativos   do Projeto de Lei 
eram:

(i) constituir um sólido marco regulatório para a educa-
ção superior no País;

(ii) assegurar a autonomia universitária prevista no art. 
207 da Constituição, tanto para o setor privado quan-
to para o setor público, preconizando um sistema de 
financiamento consistente e responsável para o parque 
universitário federal;  (iii) consolidar a responsabilidade 
social da educação superior, mediante princípios nor-
mativos e assistência estudantil. (BRASIL, 2013, apud 
AGUIAR, 2005, p. 114).

Em 12 de junho de 2006 (PL 7200)  foi encaminhado ao Congresso Na-
cional na tentativa de revogar a Lei n. 5540/68 – Lei da Reforma Universitária  
além de outras cinco, entre elas a LDBN/96. (SGUISSARDI, 2006).

Para Aguiar (2016), a reforma  tem dois sentidos controversos, de um 
lado o texto apresentado ao Congresso Nacional,  que se tornaria um projeto 
possível do Governo Lula,  longamente discutido e negociado com agentes 
políticos e com a sociedade civil, o que parece um dado positivo ao PT, de 
outro, a discussão durou um ano e meio e mobilizou cerca de duas centenas 
de organizações e atores sociais, quando foram apresentadas quatro versões 
de projetos de lei, sendo que a última, entregue em 2006 ao Congresso Na-
cional, porém nunca foi votada. Em 2009 houve tentativa de retomar a dis-
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cussão, mas seria preciso atualização, pois Haddad considerava obsoleta e 
ultrapassada a proposta em votação.

Um projeto que recebeu severas críticas, pois colocava em dúvida o al-
cance de metas oficiais de democratização pretendidas, sobretudo a reforma 
se dá no contexto de uma economia ultraliberal, onde os interesses privado-
-mercantis se sobrepõem aos interesses públicos. Com poucas inovações o 
projeto da reforma não apresentou interesse do Congresso Nacional. A au-
sência da lei não causou nenhum embaraço, nem para o setor público, nem 
para o privado e, por isso, não houve interesse político em manter a luta pela 
sua aprovação. (AGUIAR, 2016).

Ao analisar a reforma universitária do governo Lula, Rodrigues (2008), 
afirma que existem dois grupos da classe burguesa interessados na educa-
ção: os empresários industriais e os do ensino (a nova burguesia de serviços), 
representados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Fórum 
Nacional da Livre-Iniciativa na Educação, respectivamente, têm como fim 
a transformação da educação em mercadoria. (RODRIGUES, apud MINTO, 
2008, p. 1246).

Reconhecida como a “dupla face” da mercantilização da educação há 
pontos de convergência e divergência: “(...) ambas as frações burguesas con-
vergem ao conceber a educação como fator decisivo para a inserção do Brasil 
na economia internacional, de modo competitivo, e a privatização como a 
melhor forma de produzi-la. E divergem quando o assunto é a regulação jurí-
dico-estatal”.  (RODRIGUES, apud MINTO, 2008, p. 1246). 

Com a expansão da educação superior que aconteceu em 2007 quando 
se dá a abertura de capital a todas essas grandes empresas, as quais tiveram 
e têm a participação acionária de fundos de investimento, em geral transna-
cionais estavam os cinco maiores grupos:  Estácio, administrada pelo fundo 
GP; Anhanguera pelo banco Pátria;  Kroton pela Advent International, e a 
Laureate pelo fundo americano KKR. Apenas a UNIP  não tinha a presença do 
setor financeiro em sua administração. (SGUISSARD, 2015).

Observa-se que dentre as iniciativas do governo Lula no que se refere à 
educação superior no Brasil houve ausência de um planejamento estratégico 
ou de um simples plano nacional de graduação, a partir de adequado diag-
nóstico da realidade; de um plano que pudesse prever a expansão, com par-
ticipação majoritária de matrículas no setor público e moderado crescimento 
no setor privado. Ou, ao menos, que, por priorizar regiões e sub-regiões, tipo 
de instituição, cursos em determinadas áreas do conhecimento, garantisse, 
por um lado, os 40% de matrículas em instituições de educação superior (IES) 
públicas, previstos como meta do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-
2024, e, por outro, freasse a expansão da educação superior em IES privado-
-mercantis de baixa qualidade. (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 25).
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Nas últimas décadas, pode se observar o esforço mediante as políticas 
citadas e uma legislação permissiva quanto à natureza comercial das orga-
nizações e instituições educacionais visando à expansão quantitativa, não 
importando muito ou quase nada se essa expansão se dá usufruto de um 
direito público ou se apenas como compra de um serviço, produto comercial 
ou mercadoria. (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2005, p.25). 

O Partido dos Trabalhadores (PT) durante  os mandatos presidenciais 
no período de 2003 a 2010, aproximou-se da concepção de governança pú-
blica, sugerida pelos organismos internacionais como alternativa às orienta-
ções neoliberais ou de cunho gerencial, como afirma Kissler e Heidemann, 
“A lógica da governança pública assimila o setor privado (lucrativo e não lu-
crativo) como agente e parceiro na elaboração das políticas públicas, dado 
o pressuposto de que a ação estatal ou governamental é insuficiente e, por 
vezes, refratária para apreciar e atender as demandas sociais. (ADRIÃO & DO-
MICIANO, 2018).

A LÓGICA DA AVALIAÇÃO COMO SUBJETIVAÇÃO

A questão não mais se coloca  entre mercado auto-regulador e a inter-
venção do Estado, mas trata-se da natureza da intervenção governamental 
e de seus objetivos. A chamada economia de mercado, não pode funcionar 
sem a rede de dispositivos sociais, educacionais, científicos e militares herda-
dos do período anterior de capitalismo norte-americano, conhecido por “the 
enduring New Deal”, expressão de Lippmann, adotada por James K. Galbrai-
th (p. 272). “Não basta constatar a continuidade da intervenção do Estado, 
ainda é preciso analisar de perto seus objetivos e os métodos que emprega”. 
(DARDOT E LAVAL, 2016, p. 272).

A governança, uma concepção renovada da ação do Estado, empresta 
da governança da empresa características semelhantes, como a de vigilância 
dos acionistas no âmbito da “corporate governance”. Os dirigentes do Estado 
são colocados pelas mesmas razões sob o controle da comunidade financeira 
internacional de organismos de expertise e de agências de classificação de 
riscos. A ação governamental assume a maneira semelhante à lógica geren-
cial predominante nos grandes grupos multinacionais: a homogeneidade nos 
modos de pensar; a semelhança nos instrumentos de avaliação e na valida-
ção de políticas públicas. 

O intervencionismo neoliberal não visa a corrigir os “fracassos do 
mercado” em função de objetivos políticos considerados desejáveis ao 
bem estar da população, mas em primeiro lugar, visa criar situações de 
concorrência as quais vão privilegiar os mais “aptos” e os “mais fortes”, em 
seguida, adaptar os indivíduos à competição considerada a fonte de todos os 
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benefícios. (DARDOT E LAVAL, 2016).
No governo empresarial, o modo de direção é baseado na responsabi-

lidade individual e no autocontrole. O indivíduo deve governar-se a partir de 
dentro por uma racionalização técnica de sua relação consigo mesmo. Ser 
“empreendedor de si mesmo”, ou seja, conseguir ser o instrumento ótimo de 
seu próprio sucesso social e profissional. 

Mas apenas contar com a tecnologia do “training” e do “coaching” não 
é suficiente, a implementação de técnicas de auditoria, de vigilância e de ava-
liação vão  aumentar essa exigência de controle de si mesmo e bom desem-
penho individual.  O indivíduo deve ser responsável por si mesmo, responder 
por seus atos diante dos outros e ser inteiramente calculável. Como diz Pezet: 
“responsabilização dos indivíduos não os torna apenas responsáveis: eles de-
vem responder por seu comportamento a partir de escalas de medida da-
das pelos serviços de gestão de recursos humanos e pelos administradores”.  
(DARDOT E LAVAL, 2016, p. 350).

É a avaliação definida como uma relação exercida por superiores 
hierárquicos encarregados da expertise dos resultados, uma relação cujo 
efeito é uma subjetivação contábil dos avaliados, o primeiro meio de orientar 
a conduta pelo estímulo ao “bom desempenho individual.  Assim que o 
sujeito aceita ser julgado com base nessas avaliações e aceita sofrer as suas 
consequências, torna-se constantemente avaliável, isto é, “um sujeito que 
sabe que depende de um avaliador e das ferramentas empregadas por ele, 
sobretudo porque ele mesmo foi educado para reconhecer de antemão a 
competência do avaliador e a validade das ferramentas”. (DARDOT E LAVAL, 
2016, p. 351).

No antigo sistema de julgamento burocrático, o indivíduo era classifi-
cado  pela sua eficácia pessoal, pelos títulos, diplomas, status e experiência 
acumulada, hoje, trata-se de empregar instrumentos mais próximos do indi-
víduo, mais constantes e mais objetivos. O sujeito não vale mais pelas suas 
qualidades, reconhecidas durante sua trajetória escolar e profissional, mas 
pelo valor de uso diretamente mensurável de sua força de trabalho. Assim, 
observa-se que o modelo humano da empresa de si mesmo é requerido nes-
se modo de poder que deseja impor um regime de sanção semelhante ao do 
mercado.

Na medida em que ocorre a transposição da auditoria a que estão sujei-
tos os centros de resultados da empresa ao conjunto das atividades econô-
micas, sociais, culturais e políticas envolve uma verdadeira lógica da subjeti-
vação financeira dos assalariados, ou seja, todo produto torna-se um objeto 
financeiro e o próprio sujeito é instituído como um sujeito criador de valor 
acionário, responsável perante os acionistas.

Dardot e Laval (2016), afirmam que tudo indica que a mudança 
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introduzida pela avaliação é de ordem subjetiva. Enquanto as novas 
tecnologias voltadas para a produção da empresa de si mesmo pareciam 
atender a uma aspiração dos assalariados a mais autonomia no trabalho, a 
tecnologia avaliativa aumenta a dependência em relação à administração. 
O sujeito da avaliação, ora obrigado a realizar o objetivo do seu trabalho, 
é igualmente constrangido a impor ao outro (subordinado, ou cliente, ou 
paciente ou aluno) as prioridades da empresa. Assim como o médico deve 
prescrever ações rentáveis, deve também liberar leitos o mais rápido possível. 

Em resumo, o poder dessa racionalidade neoliberal leva a situações que 
forçam os sujeitos a agir de acordo com os termos do jogo imposto por eles.  
Uma das consequências é que as transações ganham mais espaço em detri-
mento das relações, a instrumentalização do outro ganha importância em 
detrimento de todos os outros modos possíveis de relação com o outro. Os 
sujeitos são intimados a participar de um dispositivo diferente do dispositivo 
da era industrial. A técnica de si mesmo é uma técnica do bom desempenho 
num campo concorrencial, a qual não visa apenas adaptação e integração, 
mas visa à intensificação do desempenho. “O novo sujeito é o homem da 
competição e do desempenho. O empreendedor de si é um ser feito para 
ganhar, ser bem sucedido”. (DARDOT E LAVAL, 2016, p.353).

CONSIDERAÇÕES

Dos estudos já realizados pode-se inferir que o Estado avaliador legitima 
seu poder de regulação e assume seu papel de controle dos processos, com 
isso a responsabilidade ou prestação de contas, relacionadas aos resultados 
educacionais, passam a ser mais importantes do que os processos pedagó-
gicos.

Na lógica de governança da racionalidade neoliberal a conduta que inte-
ressa aos agentes públicos está baseada na eficiência, mas para assegurá-la 
são necessários dispositivos de vigilância e incentivo, Assim, além do Esta-
do exercer o papel de regulador e interventor utiliza-se desses dispositivos 
educacionais por meio das avaliações, cada vez mais sofisticadas, fazendo 
com que  os mandatários ajam de forma congruente com os interesses do 
mandante.  
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RESUMO

A pesquisa aborda o tema da evasão escolar em cursos de nível médio 
técnico- profissionalizante, em dois cursos de uma Escola Técnica Estadual 
(Etec) localizada na região da Baixada Santista/SP (cursos Técnico em Secre-
tariado e Técnico em Turismo Receptivo) de menor e de maior evasão estu-
dantil. Conforme levantamento de dados da ETEC no período de 2015 a 2017 
a evasão nesses cursos foi de 33 a 54 %, o que motivou a elaboração desta 
pesquisa. Apesar do ingresso em um curso técnico ocorrer, supostamente, 
em função do interesse do discente, há fatores diversos que levam à desis-
tência do curso. O objetivo geral da pesquisa é analisar as causas da evasão 
escolar pelo olhar de discentes de tais cursos. Configura-se como aborda-
gem quanti-qualitativa, com levantamento bibliográfico, análise documental, 
questionários online com discentes, rodas de conversa e sondagens com do-
centes dos cursos investigados, visando analisar como estes sujeitos com-
preendem a problemática da evasão e as possibilidades político-pedagógicas 
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para minimizar o problema para favorecer a permanência estudantil. Tem por 
referencial teórico autores que tratam do tema da evasão escolar no âmbito 
do direito à educação e das Políticas Públicas Educacionais. As conclusões 
prévias da pesquisa indicam a necessidade de se observar e compreender a 
vida e as opções dos estudantes, o significado do curso profissionalizante em 
suas vidas e o papel da escola. 

Palavras Chave: Evasão Escolar. Curso Técnico Profissionalizante. Políti-
cas Públicas Educacionais. Permanência Estudantil.

O interesse pelo tema de evasão escolar foi despertado pela necessi-
dade de enfrentamento de um problema cotidiano no trabalho como gestor 
escolar e como professor em escolas técnico profissionalizantes de nível mé-
dio, uma vez que a escola deveria buscar meios de assegurar a permanência 
do estudante, primeiramente compreendendo o conceito de evasão e suas 
causas. A evasão escolar não é um problema unidimensional, pelo contrário, 
apresenta diversidade em suas definições e abrange vários cenários, tal como 
descrevem Dore e Lüscher (2011a, p. 775): 

A evasão escolar tem sido associada a situações tão di-
versas quanto à retenção e repetência do aluno na es-
cola, a saída do aluno da instituição, a saída do aluno 
do sistema de ensino, a não conclusão de um determi-
nado nível de ensino, o abandono da escola e posterior 
retorno. Refere-se ainda àqueles indivíduos que nunca 
ingressaram em um determinado nível de ensino, espe-
cialmente na educação compulsória, e ao estudante que 
concluiu um determinado nível de ensino, mas se com-
porta como um drop out.1

Diferentemente dos demais níveis da educação escolar -  não se en-
contram estudos expressivos referente à evasão escolar nos cursos técnicos 
profissionalizantes, dificultando alcançarmos um referencial teórico sólido, 
resultado de literatura reduzida. (DORE; LÜSCHER, 2011a; SALES; CASTRO; 
DORE, 2013).

Das 197 dissertações do banco do Centro Paula Souza (CEETEPS), ape-
nas duas dissertações foram detectadas com pesquisa referente ao tema da 
evasão escolar que tratava especificamente sobre evasão em cursos de edu-
cação profissional tecnológica superior. 

Verifica-se que a realização de pesquisas a esse respeito foi estimulada 
em parte pelo processo de expansão desse tipo de formação no país. Dentre 
esses esforços, destaca-se o de Rosemary Dore, autora de diversos trabalhos 
(DORE; LÜSCHER, 2011a; SALES; CASTRO; DORE, 2013) sobre permanência e 
1Termo em inglês acadêmico que significa desistente (MOBAID; ALLEGRO, 2013, p. 29)
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evasão na educação técnica de nível médio em Minas Gerais. A autora, com 
apoio da Capes e do CNPq, coordenou o projeto intitulado “Educação Profis-
sional no Brasil e evasão escolar”, cujos objetivos foram: 

Integrar um grupo de pesquisa internacional que se or-
ganizou para pesquisar a educação profissional e o pro-
blema da evasão escolar entre jovens de 15 a 20 anos, 
nos países participantes; identificar e quantificar a eva-
são escolar no Brasil a partir de 1996, nos cursos de for-
mação profissional, na faixa etária de 15 a 20 anos, bem 
como as suas causas, classificando-as de acordo com o 
contexto mais amplo das diferenças nacionais; cooperar 
na realização de estudos comparativos entre os dados da 
evasão no Brasil e aqueles dos demais países integran-
tes do grupo de pesquisa internacional; desenvolver, em 
comum com os países participantes, proposições que 
possam subsidiar a formulação de políticas educacionais 
para a educação profissional, com o intento de reduzir o 
número de jovens que abandonam esse tipo de ensino 
(INEP, [não paginado])

Identificamos outros trabalhos que tiveram por objetivo analisar pesqui-
sas referente a evasão escolar (MACHADO; MELO FILHO; PINTO, 2005; FREI-
TAS, 2009; NERI, 2009); FREDENHAGEM, 2012; FIGUEIREDO; SALLES, 2017)

A Comissão Especial de Estudos Sobre a Evasão nas Universidades Pú-
blicas Brasileiras, designada pelo MEC, reconhece a não uniformidade de 
concepções em relação ao conceito de evasão, seguido da recomendação 
de que a opção por esta ou aquela definição esteja em concordância com o 
objeto particular de estudo, o que evitaria o risco de generalizações ou sim-
plificações. A Comissão define evasão como “a saída definitiva do estudante 
de seu curso de origem, sem concluí-lo” Um dos argumentos justificados pela 
escolha diz respeito à “inexistência, em nível nacional, de conjunto de dados 
relativos ao destino dos evadidos dos diferentes cursos” (BRASIL, 1996, p. 
20), o que dificultaria, por exemplo, a obtenção de informações sobre mobi-
lidade dos estudantes. 

Sabendo-se que este é um fenômeno universal que afeta vários países 
e classes sociais, é importante traçar um perfil em âmbito local de quais es-
tudantes estariam mais vulneráveis ao abandono escolar. No papel de gestor 
educacional é necessário mobilizar todos os esforços para garantir aos estu-
dantes a educação como um direito legítimo, como assegurado no artigo 205 
na Constituição Federal de 1988 (CF/1988)

A educação, direito de todos e dever do Estado e da fa-
mília, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 



109

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).

Essa definição é respaldada pelo artigo 227 da CF/1988 que aponta que 
o Estado não é o único responsável por assegurar tais direitos, logo, é impor-
tante formar uma rede de apoio que assegure tais direitos aos estudantes:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prio-
ridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educa-
ção, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e co-
munitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão. (BRASIL, 1988)

Ao refletir sobre a conquista dos direitos à educação e à profissiona-
lização, historicamente o Brasil fez avanços significativos para garanti-los. É 
inegável o fato de que o Brasil tenha melhorado muito em relação à oferta 
de vagas escolares, porém ainda há muito a avançar no sentido da garantia 
da qualidade de ensino que favoreça o desejo dos estudantes de permanecer 
na escola. Freitas alerta que de nada adianta ter uma grande oferta de vagas 
se não forem tomadas as devidas providências para que o estudante perma-
neça na escola. Por suas palavras: “é preciso que haja razões efetivas para os 
estudantes presentes e os potenciais ou futuros entenderem e acreditarem 
que há mais probabilidade de persistência com sucesso acadêmico do que 
com fracasso” (FREITAS, 2009, p.261). É como convidar alguém para vir a sua 
casa, mas não oferecer nenhuma estrutura para garantir sua hospitalidade. 

Segundo Freitas (2009), entre os muitos motivos relacionados com a de-
sistência e o fracasso educacional de estudantes estão os aspectos relaciona-
dos à complexidade da vida pessoal, familiar, financeira e laboral. Além disso, 
existem as instituições responsáveis pela educação e as políticas sociais mal 
implementadas, que nem sempre atendem às necessidades dos estudantes 
e praticamente os deixam evadir sem sequer demonstrar interesse em tentar 
identificar a causa e verificar se é possível evitar a evasão. 

Entre um amplo leque de variáveis, as mais comumente 
pesquisadas estão relacionadas com idade e sexo dos es-
tudantes, nível de estudos anterior à matrícula, condição 
de emprego, pressões familiares, nível cultural, status so-
cioeconômico, motivação, disciplina de estudos, tempo 
dedicado às atividades acadêmicas, serviços oferecidos 
pelas instituições de ensino, condições ambientais des-
sas instituições, interação entre instituição e estudantes 
e do professor com os estudantes e comprometimento 
dos estudantes com a instituição. Mais recentemente, 
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os estudos incluem facilidades tecnológicas e familiari-
dade com a tecnologia. (FREITAS, 2009, p. 260)

A Educação Técnica Profissionalizante tem sido o centro das atenções 
para governos e empresários, pois se espera um profissional preparado para 
enfrentar os desafios do mundo do trabalho 2  e atender às demandas das 
empresas. 

Esta preparação deveria ser uma aliada do jovem estudante que se pre-
para com o curso técnico-profissionalizante, mas acaba tornando-se um de-
safio. Alguns estudantes, antes de concluírem o curso, têm de escolher ir à 
escola ou ao trabalho ou, ainda, a ambos. A escolha roga por uma reflexão 
sobre “o custo de oportunidade trabalhista presente do tempo da criança 
versus o valor que se pode antecipar em relação ao novo fluxo de rendimen-
tos futuros que decorrerão da acumulação de mais capital humano” 3 (NERI, 
2019, p. 24). E, ainda, caso os familiares do estudante enfrentem dificulda-
des a respeito de restrições de renda, aumenta a possibilidade de abandono 
escolar.

A expectativa dos ingressantes ao ensino técnico é esperançosa, pois os 
estudantes almejam uma oportunidade profissional, mas o que não faz senti-
do é a troca da evasão escolar por empregos temporários ou vagas em áreas 
que não correspondem às suas habilidades, visto que o propósito maior seria 
uma formação técnica profissional para aumentar as chances no mundo do 
trabalho. Lança-se esta pergunta. “Se a educação gera um retorno privado 
tão alto, por que os brasileiros investem tão pouco nela?” (NERI, 2019, p. 33).

Esta pesquisa não pretende apontar um único responsável por garan-
tir ou não a permanência do estudante, pois conforme Sales, Castro e Dore 
(2013, p. 6), a evasão deve ser encarada como um “[...] fenômeno complexo, 
multifacetado e multicausal, atrelado a fatores pessoais, sociais e institucio-
nais [...]”.

Portanto, embora se admita que, dentre todos esses fatores, muitos não 
podem ser encaminhados ou solucionados pela escola, ainda assim é funda-
mental compreender a realidade da evasão escolar, suas causas, os limites e 
as possibilidades político-pedagógicas que podem ser assumidas pela escola 
para contribuir com a permanência estudantil. Ao investigar esse fenômeno, 
a partir da pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, pretende-se cons-
truir conhecimentos a partir dos discursos de estudantes e professores, pois 
conforme Minayo (2001 , p.18):
2 O mercado de trabalho é a relação entre a oferta de trabalho e a procura de trabalhadores, 
Já o mundo do trabalho engloba outros fatores além da função do trabalho. O mundo do 
trabalho é o ambiente onde se desenvolvem as forças produtivas, no qual o sujeito pode se 
descobrir e atuar na dimensão mais adequada às suas aptidões.  
3  “[...] conjunto de habilidades e conhecimentos que se acumulam e aumentam a capacidade 
do indivíduo de desempenhar funções laborais” (NERI, 2009, p. 23)
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[...] embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincu-
la pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelec-
tualmente um problema se não tiver sido, em primeiro 
lugar, um problema da vida prática. As questões da in-
vestigação estão, portanto, relacionadas a interesses e 
circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de 
determinada inserção na vida real, nela encontrando 
suas razões e seus objetivos. (grifo da autora). 

Dessa forma, optamos por desenvolver a pesquisa com a participação 
dos docentes ativos e discentes de dois cursos: Técnico em Secretariado e 
Turismo Receptivo.

É importante ressaltar que se trata de cursos técnicos semestrais, 
realizados sob os parâmetros da concomitância externa, ou seja, o estudante 
cursa o Ensino Médio em uma instituição de sua escolha, no turno matutino 
ou noturno e, à tarde, realiza o curso técnico na referida ETEC. Estudantes 
que já tenham concluído o Ensino Médio também estão aptos ao curso 
técnico-profissionalizante. Para aqueles que realizam o curso de maneira 
simultânea, enfatiza--se que a obtenção do diploma no curso técnico está 
vinculada à finalização e consequente diplomação no Ensino Médio.

Tais cursos foram selecionados para a pesquisa pois seus índices de eva-
são são elevados. No curso Técnico em Secretariado do período vespertino, 
desde 2009 quando iniciou o curso na ETEC, já se evadiram aproximadamen-
te 30% dos estudantes, em um curso que a média de jovens do sexo masculi-
no é de apenas 10%. No curso Técnico de Turismo Receptivo a evasão é ainda 
maior, sendo que desde o início do curso na ETEC em 2010, já se evadiram 
aproximadamente 51%.

Esses dados levam a problematizar, nesta pesquisa, a compreensão do 
fenômeno educacional que ocasiona a evasão escolar do estudante e reduz a 
garantia do direito à educação. 

Sobre o ensino aprendizagem do estudante, a avaliação de desempenho 
e não de exames (LUCKESI, 2000), pode ser uma possibilidade para estudar o 
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes no ensino técnico-profis-
sionalizante, compreendendo o significado dos conteúdos e as dificuldades 
que manifestam, à medida que as dificuldades dos estudantes sejam supera-
das e, nesse sentido, o papel do docente e da escola é fundamental. Alguns 
estudantes se enxergam como culpados pela evasão. Geralmente, ao obser-
var as causas do abandono escolar e se deparar com causas exógenas (falta 
de apoio familiar, falta de resiliência do estudante etc.) deve-se refletir sobre 
o peso do processo ensino-aprendizagem para a vida do estudante do ensino 
médio pela compreensão de que a evasão reflete um fracasso da escola e não 
do estudante.  

Pelo percurso de motivação da pesquisa, a investigação tem 
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como objetivo geral analisar as causas da evasão escolar e as possibilidades 
político-pedagógicas para a minimização desse problema educacional em dois 
cursos técnico-profissionalizantes (nível médio) na perspectiva de docentes 
(ativos) e estudantes ativos, egressos e evadidos desses cursos, localizados 
na região da Baixada Santista/SP e objetivos específicos:

• Identificar as finalidades dos cursos técnico-profissionalizantes das 
Etecs de São Paulo.

• Envolver docentes e estudantes dos Cursos Técnico em Secretariado e 
Turismo Receptivo, reconhecendo-os como sujeitos que têm papel im-
portante na construção de saberes sobre o tema.

• Analisar as possibilidades político-pedagógicas para a permanência 
estudantil apresentadas pelos sujeitos pesquisados, visando a minimi-
zação do problema da evasão escolar à luz do direito à Educação.

• Problema de pesquisa: Considerando os altos índices de evasão esco-
lar em cursos técnico-profissionalizantes de nível médio - quais seriam 
as causas dessa problemática e as possibilidades político-pedagógicas 
para a permanência estudantil nesses cursos na perspectiva de estudan-
tes (ativos, egressos e evadidos) e de docentes ativos?

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: 
Análise documental (documentos orientadores dos cursos e Planos Po-

líticos Pedagógicos da escola pesquisada e Planos dos cursos de Turismo e de 
Secretariado.

Questionários presenciais 

a) Sondagens

b) Questionários on line (c/ estudantes ativos, evadidos e egressos nos 
últimos. 3 anos

Rodas de Conversa com estudantes ativos, egressos e evadidos dos 2 
cursos.

CONSIDERAÇÕES

Como conclusão parcial da pesquisa observamos que a escuta prioritá-
ria dos estudantes dos dois cursos indica a necessidade de se observar e com-
preender a vida e as opções dos estudantes, o significado do curso profissio-
nalizante em suas vidas e o papel que desempenha a escola nesse cenário. 



113

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, out. de 
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui-
cao/constituicao.htm>. Acesso em: 06 jun. 2018.
______. Secretaria de Ensino Superior. Ministério de Educação e Cul-
tura - MEC. COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE A EVASÃO NAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Diplomação, retenção e eva-
são nos cursos de graduação em instituições de ensino superior públi-
cas. Brasília, DF: ANDIFES/ABRUEM, SESU, MEC, 1996. Disponível em: 
<http://www.andifes.org.br/wp-content/files_flutter/Diplomacao_Re-
tencao_Evasao_Graduacao_em_IES_Publicas-1996.pdf>. Acesso em: 
28 mai. 2018.
DORE, Rosemary; LÜSCHER, Ana Zuleima de Castro. Permanência e eva-
são na educação técnica de nível médio em Minas Gerais. Cadernos de 
Pesquisa, v. 41, n. 144, p. 772-789, dez. 2011a. <http://doi.org/10.1590/
S0100-15742011000300007>. Acesso em 02 jun. 2018.
FIGUEIREDO, Natalia Gomes da Silva; SALLES, Denise Medeiros Ri-
beiro Educação Profissional e evasão escolar em contexto: motivos 
e reflexões. Ensaio-Revista Científica, Rio de Janeiro, v.25, n.95, p. 
356-392, abr./jun. 2017. Disponível em: <http://www.redalyc.org/
pdf/3995/399550706005.pdf>. Acesso em: 05 jun.2018.
FREDENHAGEM, Sheyla. et al. A voz da evasão.  Revista EIXO, v. 1, n. 2, p. 2-19, 
dez. 2012. <http://doi.org/10.19123/eixo.v1i2.51>.
FREITAS, Katia Siqueira. Alguns estudos sobre evasão e persistên-
cia de estudantes. Eccos-Revista Científica, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 
247-264, jan./jun. 2009. Disponível em: <http://www.redalyc.org/
pdf/715/71512097014.pdf>. Acesso em: 04 jun. 2018. 
INEP, INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUICAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA. Projeto: Educação Profissional no Brasil e evasão es-
colar. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/educacao-profissional-
-no-brasil-e-evasao-escolar>.  Acesso em: 02 jun. 2018. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 
proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2000.
MACHADO, Sérgio; MELO FILHO, João Massena.; PINTO, Angelo (2005). 
A evasão nos cursos de graduação de química: Uma experiência de su-
cesso feita no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro para diminuir a evasão. Quím. Nova, 28, S41-S43. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/qn/v28s0/26773.pdf>. Acesso 07 jun. 2018.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 18. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2001. 
NERI, Marcelo Côrtes. (Coord.). Motivos da evasão escolar. 2009. Dispo-
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RESUMO

A conexão da gestão democrática e o provimento dos cargos de diretor 
escolar tem se destacado como tema de diversas pesquisas no âmbito na-
cional. Essa pesquisa, surge da relevância sobre a temática do exercício da 
democracia na gestão da escola, participação coletiva dos colegiados a fim de 
garantir o acesso, a permanência, a terminalidade e a qualidade de ensino. 
O termo “gestão democrática” advém de diversas interpretações no campo 
escolar, entretanto, seu efetivo desenvolvimento depende de inúmeros fato-
res que são responsáveis pelas ações dos diretores, incumbidos diretamente 
na administração e equilíbrio dos diversos setores nas escolas. A perspectiva 
dessa pesquisa é verificar se o processo de provimento de cargo do diretor 
nas escolas influencia na gestão democrática e em que sentido essa gestão 
perpassa o trabalho do diretor nas escolas dos municípios de Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, integrantes da Re-
gião do Grande ABCD. Na primeira etapa da pesquisa será realizada uma revi-
são da literatura sobre o processo histórico e a gênese da gestão democrática 
no Brasil, tendo como marco a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
de 1996. Na segunda, serão analisados os dados dos Questionários do Dire-
tor da Prova Brasil de 2015, a fim de verificar as formas de acesso ao cargo 
e o perfil dos diretores das escolas municipais da região do Grande ABCD. 
Finalmente, esses dados serão cruzados com depoimentos de professores e 
gestores das escolas da região coletados em entrevistas semiestruturadas. 
Como produto da pesquisa, espera-se contribuir com a construção de um 
plano de ação junto as secretarias dos municípios da região do Grande ABCD 
a fim de ampliarem uma discussão com toda a comunidade escolar envolvida 
no processo de provimento dos cargos de diretores para a consolidação dos 
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órgãos colegiados nas escolas, garantindo a participação efetiva de toda a co-
munidade escolar nesse processo, visando uma educação de mais qualidade.

Palavras-chave: Provimento de cargo. Diretor escolar. Gestão Democrá-
tica. Qualidade de ensino.

INTRODUÇÃO

O termo “gestão democrática” advém de diversas interpretações no 
campo escolar, entretanto, seu efetivo desenvolvimento depende de inú-
meros fatores que são responsáveis pelas ações dos diretores, incumbidos 
diretamente na administração e equilíbrio dos diversos setores nas escolas. 
No processo de problematização dessa temática, levantamos muitos questio-
namentos, sistematizados nas seguintes indagações:  

• Como é realizado o processo de escolha dos diretores de escola nas 
redes públicas nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul e Diadema?

• Quais são os critérios de avaliação do trabalho do diretor nas escolas 
das redes públicas de ensino na região do Grande ABCD?

• Existe relação entre o processo de provimento de cargo do diretor e 
as práticas de construção do projeto político pedagógico no interior da 
escola?

• Qual a importância dos processos democráticos da gestão escolar?

• Os processos de trabalho do gestor ganham novas características a 
partir dos referenciais do trabalho coletivo e participativo?

• Qual o grau de autonomia escolar na tomada de decisões na participa-
ção efetiva da comunidade escolar?

• Quais são os suportes dos órgãos públicos na capacitação, formação e 
demandas na gestão escolar?

Considerando esses questionamentos, definimos como questão-pro-
blema a seguinte pergunta de pesquisa: Existe relação entre a forma de pro-
vimento de cargo de diretor e os processos pressupostos nas práticas de ges-
tão democrática da escola pública? 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA

Muito embora, objetiva-se a democratização nas decisões coletivas da 
escola, tal fato não têm garantido esse processo, tornando as ações muitas 
vezes individualizadas internamente no território escolar do que efetivamen-
te uma política pública. De acordo com Libâneo et al. (2010, p. 438) “A gestão 
é, pois, a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para 
atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente, os aspectos ge-
renciais e técnico-administrativos”.

A gestão democrática, segundo Libâneo et al. (2010), origina-se das 
ações de todos os envolvidos no processo educacional, entretanto, os au-
tores, alertam para o fato que a mesma também depende das “responsa-
bilidades individuais”, bem como das práticas orientadas e organizadas por 
seus gestores.  Os autores evidenciam que: “A participação é o principal meio 
de assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos 
os integrantes da escola no processo de tomada de decisões e no funciona-
mento da organização escolar. ” (Libâneo et al., 2010, p. 450). Gadotti (2001), 
certifica que para que haja uma gestão democrática efetiva na escola, todos 
os envolvidos devem estar submersos na mesma perspectiva, buscando in-
teragir e participar das tomadas de decisões. Paro, esboça seu pensamento 
dizendo que “[...] a democratização da escola pública deve implicar não ape-
nas o acesso da população a seus serviços, mas também a participação desta 
na tomada de decisões que dizem respeito a seus interesses, o que inclui o 
envolvimento no processo de escolha de seus dirigentes. (PARO, 2003, p. 27)

Ao viés de uma gestão democrática, é importante salientar o papel do 
diretor nessa perspectiva. Romão e Padilha (2001, p. 102) concretizam [...] o 
diretor-articulador deve exercer sempre uma liderança na escola, mas uma 
liderança democrática, que seja capaz de dividir o poder de decisão sobre os 
assuntos escolares com professores, funcionários, pais de alunos, alunos e 
comunidade escolar [...]. 

PROVIMENTO DE CARGO DE DIRETOR ESCOLAR

De acordo com Romão e Padilha (2001, p. 93), “Podemos estabelecer, 
para fins desta análise, quatro categorias de escolha de diretores escolares, 
quais sejam, nomeação, concurso, eleição e esquemas mistos”. Em alguns mu-
nicípios o processo de provimento de cargo do diretor se dá por meio de con-
curso. Romão e Padilha (2001, p. 93), afirmam que “O concurso, por sua vez, é 
realizado através de provas ou de prova e títulos.” Nesse sistema, segundo Ro-
mão et al. (2001, p. 94 apud PARO, 1992, p. 39-47) “o diretor escolhe a escola, 
mas nem a escola nem a comunidade podem escolher o diretor”. 
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Em outros municípios, o processo de provimento de cargo de diretores 
se dá por meio de eleição, onde ocorre o voto direto, secreto e facultativo da 
comunidade escolar composta por professores, funcionários e pais, que ele-
gem seus dirigentes pela competência e liderança. Os autores Romão e Padi-
lha (2001, p. 95) afirmam que [...] a eleição de dirigentes escolares é apenas 
um dos componentes da gestão democrática de ensino público e só terá efei-
to prático eficaz se associada a um conjunto de medidas que garantam, por 
exemplo, a capacitação para a participação efetiva dos representantes [...]. 

Entretanto, há municípios em que o provimento de cargo dos diretores 
se dá por meio da nomeação. Para Romão et al. (2001, p. 93) “ No caso da 
nomeação, o diretor é escolhido pela vontade do agente que o indica, ou 
seja, pelo governador ou pelo prefeito [...]”.

E há ainda, os municípios que optam pelo esquema misto para o provi-
mento dos cargos de diretor nas escolas, conforme explanado por Romão et 
al. (2001, p. 94) “O esquema misto, que combina diferentes formas, prevê, 
na maioria das vezes, duas ou mais fases no processo de escolha dos dire-
tores [...]”. Libâneo et al. (2010, p. 455), enfatizam que “[...] fica claro que a 
escolha do diretor de escola requer muita responsabilidade do sistema de 
ensino e da comunidade escolar.”

BRASIL COMO UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

De acordo com a Constituição de 1988, o Brasil se constitui em “ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO”, conforme o artigo 1º: 

A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Fede-
ral, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

A legislação versa sobre o princípio da isonomia, onde institui dos di-
reitos e deveres individuais e coletivos. Segundo este princípio, garantido 
no artigo 5º da Constituição Brasileira: “Todos são iguais perante a lei, sem 
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distinção de qualquer natureza”. Este princípio expressa a variável “democra-
cia”, pois esta lei resguarda tratamento justo e igualitário para todos os cida-
dãos, independentes de raça, cor, classe, gênero ou outros fatores passíveis 
de classificação humana.

A educação também é um direito social e fundamental garantido a todos 
os cidadãos assegurados na Constituição Federal Brasileira, segundo o artigo 
6º dessa legislação: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados [...]”. 

Com a promulgação da Constituição de 1.988, os artigos 205 e 206, defi-
nem as atribuições dos direitos e deveres ao Estado e a Família. Esta lei fede-
ral inova mencionando no item VI, a Gestão Democrática do ensino público. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colabo-
ração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na for-
ma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, fundamenta legalmen-
te, a Educação Básica, considerando todos os níveis de ensino. Essa legislação 
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define a gestão democrática, conforme artigo 15 descrito abaixo:
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de 
acordo com as suas peculiaridades e conforme os se-
guintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. 

METODOLOGIA

Este projeto tem como objetivo geral analisar a relação entre a forma de 
provimento de cargo de diretor e as práticas de gestão democrática das es-
colas públicas municipais de Santo André, São Bernardo do Campo, São Cae-
tano do Sul e Diadema. Para alcançar o objetivo geral e responder à questão-
-problema da pesquisa, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

• Realizar uma revisão crítica da literatura sobre as concepções de ges-
tão democrática no contexto das reformas pós-LDB de 1996;  

• Verificar possíveis relações entre as formas de provimento de cargo 
dos diretores dos municípios pesquisados e as práticas de gestão por 
eles declaradas no questionário contextual da Prova Brasil de 2015; 

• Conhecer a percepção dos professores sobre as práticas de gestão de-
mocrática em escolas municipais da região do Grande ABCD.

Na primeira fase, será realizada uma revisão de literatura do processo 
histórico da gestão democrática no Brasil, analisando a legislação brasileira; 
os documentos oficiais (nacionais e de cada município) que regem a gestão 
democrática; e a contribuição de estudos de diversos autores que versam 
sobre o tema da pesquisa. Será realizada, ainda, a busca de dados do Obser-
vatório da Educação do Grande ABC e do questionário contextual do diretor 
da Prova Brasil de 2015, no banco de dados do INEP (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Pedagógicas), órgão vinculado ao MEC (Ministério da 
Educação). 

Para contemplar os demais objetivos específicos, utilizaremos o método 
misto, combinando dados quantitativos e qualitativos que ocorrerá em duas 
fases que se complementam. Para tanto, serão analisados e sistematizadas 
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dados quantitativos obtidos por meio do questionário contextual do diretor 
da  Prova Brasil de 2015, a fim de delinear o perfil dos diretores quanto a 
dados pessoais (idade, sexo); trajetória de formação profissional e acesso 
ao cargo, cotejando essas informações com as práticas declaradas de gestão 
relacionadas à gestão democrática (funcionamento do Conselho de Escola; 
participação das famílias e da comunidade no espaço e decisões escolares; 
elaboração do Projeto Político-Pedagógico; formas de enfrentamento dos 
problemas do cotidiano escolar).  

Na sequência, procuraremos conhecer a percepção dos professores so-
bre os tópicos analisados na etapa anterior. As entrevistas desta fase serão 
pré-elaboradas com roteiros pré-estabelecidos, objetivando correlacionar a 
percepção dos docentes com as práticas de gestão democrática declaradas 
pelos diretores.  

Com base na análise dos dados, pretende-se sistematizar um conjunto 
de indicadores de práticas de gestão democrática correlacionadas às formas 
de provimento de cargo de diretor de escolas de cada município com o intui-
to de contribuir com possíveis planos de ação das Secretarias de Educação, 
na perspectiva do fortalecimento do princípio da gestão democrática dos mu-
nicípios pesquisados. 
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RESUMO

Nosso objeto de estudo é o Orientador Educacional - OE que atua nas 
escolas municipais do município de Santos/SP. A questão desta pesquisa é 
conhecer como o OE trabalha na escola em que está inserido e qual a sua 
participação na Gestão Escolar. Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar 
a importância do OE na escola pública da cidade de Santos-SP e qual é a sua 
função diante dos professores e alunos. Justifica-se pela necessidade de se 
conhecer esta função dentro das escolas, uma vez que, a revisão bibliográfica 
inicial evidenciou a existência de poucos estudos sobre o tema. Qual é o foco 
de atuação do OE nas escolas municipais de Santos? A literatura indica que a 
OE é um campo que está especialmente comprometido com os alunos, com 
toda a escola e a comunidade, mesmo que sua função ainda não seja muito 
reconhecida. A realidade das escolas atuais, no século XXI, indica que existe 
pela frente um grande desafio, que necessita de um elevado esforço peda-
gógico, ou seja, o ensino, a serviço das metas educacionais, objetivando o 
equilíbrio entre o ser saber e o saber ser, isto é, entre o sujeito cognoscente 
e o sujeito social, consciente, equilibrado e responsável. Será uma pesquisa 
qualitativa, onde será usada a observação, leitura em arquivos históricos, en-
trevistas com orientadores pedagógicos do município de Santos/SP, para que 
se obtenha um maior conhecimento dessa função e qual seu papel dentro da 
Equipe de Gestão e sua participação no trabalho docente. Ainda não temos 
resultados a serem apresentados, pois esta pesquisa ainda está em fase de 
revisão bibliográfica e escrita preliminar. Algumas entrevistas com os OE do 
município já foram realizadas, o que embasa de forma prática todo conheci-
mento bibliográfico já pesquisado.

Palavras-chave: Escola. Orientador. Educação
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INTRODUÇÃO

O orientador é um dos profissionais que compõe a equipe gestora da 
escola. Sua função tem sido muito discutida nos dias atuais, pois no decorrer 
de sua história, essa função mudou de objetivo e foco várias vezes.

Ele pode ajudar no processo de aprendizagem e pode melhorar a rela-
ção entre o docente, o discente e a família, além de contribuir para a melho-
ria da qualidade de vida dos alunos, sendo um incentivador das mudanças na 
postura do educador, quando este desenvolve seu trabalho demonstrando 
como os alunos podem usá-los no dia a dia com prazer.  

Quando se descreve o papel do Orientador, o foco fica voltado para a 
atuação deste no que está relacionado ao projeto pedagógico da escola onde 
atua com a comunidade, especialmente quando se afirma que: “O Orienta-
dor tem a função de fazer com que os pais participem do projeto da escola 
de diferentes formas, desde o planejamento do projeto pedagógico até as 
decisões que a escola deve tomar.” (GRINSPUN, 2006, p. 109)

O objetivo geral desta pesquisa é o de conhecer o orientador pedagó-
gico das escolas municipais de Santos/SP, sua função e seu trabalho dentro 
dessas instituições, para entender seu foco de atuação, sua formação, seu 
papel junto à equipe gestora e no trabalho docente.

Os objetivos específicos são: Conhecer o trabalho do Orientador Peda-
gógico/Educacional dentro das escolas municipais de Santos/SP; observar 
seu trabalho e sua atuação junto aos alunos com dificuldade de aprendiza-
gem, os e os demais alunos que precisam de ajuda na orientação de rotinas 
de estudo; entender como ele pode colaborar na relação professor-aluno; 
observar a intervenção do Orientador Pedagógico/Educacional com os alu-
nos, seus pais, os funcionários das instituições e a sua participação na equipe 
gestora e no trabalho docente.

Quando se procura desenvolver um trabalho de pesquisa é necessário 
que se busque a solução de um problema, para que este seja resolvido, ou 
mesmo, estudado. Dessa forma, o problema central desse trabalho tentará 
unir a minha experiência profissional frente a esta pesquisa, pois desenvolvo 
um trabalho numa instituição de ensino particular como Orientadora Peda-
gógica. Notei que poucas escolas particulares possuem Orientadoras Peda-
gógicas, por isso, minha pesquisa deverá ser feita nas escolas municipais de 
Santos – SP, onde existe um Regimento Escolar das Unidades Municipais de 
Educação, que determina a função do Orientador Educacional, conforme o 
artigo 17:

Artigo 17 - São atribuições específicas do Orientador Educacional:

I – analisar as causas do baixo rendimento dos alunos considerando 
os fatores ambientais, familiares e pedagógicos, propondo 
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encaminhamentos;

II – detectar e acompanhar os casos de alunos que necessitem de inter-
venção, encaminhando-os aos serviços competentes;

III – detectar continuamente frequência irregular e faltas consecutivas, 
promovendo o processo de reintegração dos alunos;

IV – convocar os responsáveis pelos alunos, sempre que necessário, vi-
sando o acompanhamento do processo educativo;

V – manter atualizada e arquivada a documentação dos alunos atendi-
dos pelo serviço de orientação educacional;

VI – promover e incentivar o desenvolvimento de atividades visando a 
integração escola-família-comunidade;

VII – divulgar os serviços disponíveis na comunidade que possam bene-
ficiar o aluno;

VIII – inserir os alunos oriundos de famílias de baixa renda em progra-
mas assistenciais ou instituições auxiliares;

IX – coordenar junto à direção, reuniões com funcionários, visando me-
lhor desempenho nas relações de trabalho;

X – executar as tarefas delegadas pelo Diretor da Unidade de Ensino, no 
âmbito de sua atuação. (SANTOS, 2006)

Minha intenção nessa pesquisa é conhecer a dinâmica do cotidiano des-
se profissional da educação, através das narrativas e da observação no am-
biente de trabalho destes orientadores, além de entrevistas para se conhecer 
e entender de forma científica a função e a atuação desse profissional na 
instituição escolar em geral. 

Farei uma pesquisa com abordagem qualitativa, onde serão seleciona-
dos orientadores que atuam em escolas públicas do município de Santos - SP, 
a partir de uma abordagem de observação sobre sua vida profissional, social 
e na escola em questão. Os instrumentos de coleta de dados usados serão: 
diário de campo: onde o pesquisador fará anotações sobre o que observou 
em achou mais relevante; observação participante; e entrevistas individuais 
que são essenciais em pesquisas sociais. 

Seis orientadores e a formadora dos orientadores do município de San-
tos já foram entrevistados até o momento. A partir dos dados coletados, será 
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realizada uma análise que identificará as funções de cada orientador, as iden-
tidades dos participantes, a socialização entre os orientadores e a equipe de 
Gestão Escolar e as funções desempenhadas no seu dia a dia. 

Neste texto se apresentam as primeiras discussões que tiveram como 
base a bibliografia encontrada sobre o OE.

DISCUSSÃO

O Orientador Pedagógico é a pessoa corresponsável pela construção e 
orientação de uma equipe escolar unida, engajada e, principalmente, con-
victa de suas funções diante da comunidade escolar, conhecedora da possi-
bilidade operacional de suas obrigações e das prioridades a serem realizadas 
através da proposta de trabalho da Escola. Ele trabalha em parceria com a 
Coordenação Pedagógica. (FALCÃO FILHO, 1987)

É do orientador pedagógico a função de orientar e gerenciar os 
resultados do desempenho escolar, no espaço de autonomia que precisa 
ser criado e administrado por ele, principalmente, verificando e orientando 
os alunos e professores, frente às ações que foram planejadas por eles. Na 
verdade, o orientador, no exercício específico de profissional da educação, 
que é articulador e mobilizador de todos os envolvidos com a gestão escolar, 
precisa criar atividades intencionais que sejam voltadas para a melhoria do 
fazer pedagógico dentro e fora da sala de aula.

No início do século XX, o Orientador, até então denominado Educacio-
nal, surge no ambiente escolar, em 1912, como o responsável em aconselhar 
e orientar os jovens na escolha profissional. 

No Brasil, o Orientador era denominado, inicialmente de vocacional, 
sendo o ponto de partida da Orientação Educacional, surgindo no momento 
em que o movimento pela educação do povo também despontava. 

Grinspun (2006, p. 17) afirma que: “O orientador educacional anda jun-
to à educação, na busca das finalidades de um projeto político-pedagógico 
formulado para a escola em favor de seus próprios alunos.” 

Para Maia e Garcia (1990, p.11):
Em 1931, o Serviço de Orientação é tornado oficial pelo 
professor Lourenço Filho, diretor do Departamento de 
Educação de São Paulo, Brasil, surgindo assim o primei-
ro Serviço de Orientação Educacional e Profissional. No 
entanto, esta experiência teve uma duração curta, sendo 
extinto o serviço em 1935. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 o Orien-
tador pedagógico passa a fazer parte da ação educativa no ensino médio. A 
Lei cita a criação da orientação pedagógica e vocacional, em um trabalho de 
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cooperação com a família, não se limitando a anunciar o papel do orientador, 
mas preocupando-se, com a sua formação, para que este profissional fosse 
preparado adequadamente e se tornasse capaz de cumprir o papel que era 
esperado para ele, entendendo que ele era uma peça chave, um elemento 
fundamental e de grande importância dentro da escola, para que os fins pro-
postos pela Lei fossem atingidos. 

Pimenta (1988) menciona que até 1958, existiam cinco faculdades em 
São Paulo que ministravam o curso superior de orientação educacional, 
onde o primeiro deles foi o criado pela PUC-Campinas, em 1945. O MEC, em 
1958, regulamentou de forma provisória o exercício da função e o registro de 
Orientador Educacional, pela Portaria n. 105, de março de 1958, tendo ela 
permanecido provisória até 1961, quando a LDB 4.024 veio regulamentar a 
formação do Orientador Educacional.

Com o advento da Lei n° 5564 de 1968 o orientador é confirmado como 
profissional da linha psicológica. Dessa maneira, a orientação pedagógica, 
que anteriormente estava limitada à seleção e orientação profissional, au-
menta sua colaboração no desenvolvimento integral da educação.

Já na década de 1980, o orientador pedagógico não é mais o respon-
sável pela função de cuidar e atender os alunos indisciplinados ou chama-
dos “alunos-problema”, ou mesmo, o de psicólogo/pedagogo e facilitador de 
aprendizagem, passando a ter uma reconhecida autoridade técnica, um ver-
dadeiro compromisso político com a escola e dentro dela com toda a equipe 
de Gestão. (NÉRICI, 2006)

Nos dias atuais a orientação tem um papel mediador, trabalhando perto 
dos outros educadores da escola e fazendo parte da equipe de Gestão Es-
colar, procurando estabelecer o resgate de uma educação de qualidade nas 
escolas, pois a atuação do OE muda do foco individual para o aspecto cole-
tivo, sem desprezar que este coletivo é composto por pessoas que possuem 
pensamentos e contextos sociais diversos, que buscam uma forma própria 
de pensar sobre as questões que estão à sua volta, para que possa chegar a 
objetivos bem-sucedidos. (GRINSPUN, 2006)  

Para a autora:
Hoje o Orientador Educacional, não atua mais por ser 
uma profissão que deva existir pela “obrigação”, pois na 
Lei 9394/96 não há a obrigatoriedade da Orientação, 
mas por efetiva consciência profissional, o orientador 
tem espaço próprio junto aos demais protagonistas da 
escola para um trabalho pedagógico integrado, com-
preendendo criticamente as relações que se estabele-
cem no processo educacional. (GRINSPUN, 2006, p.28)

A Orientação Educacional tem a responsabilidade de identificar as 
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dificuldades dos alunos, para procurar uma melhor forma de resolvê-las. Na 
sua sala, sua atuação é a de procurar entender os problemas psicológicos e 
emocionais como: o relacionamento entre pais e alunos que pode ser tratado 
na sua presença.

Grinspun (2006, p.29) continua afirmando que:
O principal papel da Orientação será ajudar o aluno na 
formação de uma cidadania crítica, e a escola, na or-
ganização e realização de seu projeto pedagógico. Isso 
significa ajudar nosso aluno ‘por inteiro’: com utopias, 
desejos e paixões. [...] a Orientação trabalha na escola 
em favor da cidadania, não criando um serviço de orien-
tação para atender aos excluídos [...], mas para entendê-
-lo, através das relações que ocorrem [...] na instituição 
Escola. 

Muito ainda precisa ser pesquisado, observado e analisado para se co-
nhecer qual a real função e as atribuições dos Orientadores Educacionais da 
cidade de Santos/SP.

CONSIDERAÇÕES

A análise exploratória da bibliografia encontrada até o momento sugere 
que o orientador é um grande facilitador do processo de aprendizagem e 
pode ajudar a melhorar a relação entre o docente, o discente e a família, 
além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos alunos, sendo 
um incentivador das mudanças na postura do educador, quando este desen-
volve seu trabalho demonstrando como os alunos podem usá-los no dia a dia 
com prazer.  

Finalizando, através desta pesquisa, observou-se claramente que o 
orientador é importante para o sucesso do processo de ensino-aprendiza-
gem escolar, pois ajuda, tanto professores como alunos e família, para que 
tenham prazer em participar do cotidiano da escola, não esquecendo que o 
prazer é o estímulo da vida. 

O papel do Orientador está relacionado à promoção de reflexões na es-
cola sobre os alunos e os professores, das suas relações, dos problemas en-
contrados na escola e na comunidade, além do currículo e dos objetivos que 
podem ser observados no Projeto Pedagógico que precisa fazer parte de seu 
dia a dia e de sua atuação.
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RESUMO

Democratização do acesso e permanência, gestão democrática e qua-
lidade social da educação foram princípios para formulação e execução de 
políticas públicas educacionais durante a gestão (2005- 2012) do governo do 
Partido dos Trabalhadores no município de Várzea Paulista. A pesquisa de 
doutorado em andamento pretende analisar três políticas públicas basilares 
na ação e na concepção de educação que foi construída nesse município: o 
Programa de Formação Permanente “Construir o Aprender”, a Construção 
Coletiva do Referencial Curricular, e o Plano Municipal de Educação. O pres-
suposto é de que essa experiência de governo se aproximou de uma demo-
cracia de alta intensidade, como proposta por Santos (2016), e estabelece 
um estreito diálogo com a justiça curricular, sobretudo, na sua dimensão da 
convivência democrática, conforme Ponce (2016 e 2018). A opção metodo-
lógica do estudo tem caráter qualitativo. Será realizada uma escuta sensível 
dos participantes da gestão em foco por meio de entrevistas com os sujeitos 
que participaram ativamente na construção das políticas educacionais do 
município. Entre os procedimentos de coleta de informações estão também a 
análise de documentos expedidos pela Secretaria de Educação e a legislação 
constituída à época. A análise dos dados coletados estará ancorada na pro-
posição epistemológica de Santos (2007), sociologia das ausências, buscando 
revelar a diversidade e multiplicidade das práticas sociais e credibilizar esse 
conjunto em contraposição à credibilidade exclusiva das práticas hegemôni-
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES).
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cas, além do conceito de democracia de alta intensidade. Consubstanciado a 
isso, as três dimensões do conceito de justiça curricular (a do conhecimento, 
a do cuidado e a da convivência) nos direcionará para um caminho contra 
hegemônico na proposição de políticas educacionais, mormente, em relação 
ao currículo escolar. Diante disso, ao desvelarmos os limites e continuidades, 
mas, sobretudo os avanços de um projeto de governo que teve a participação 
dos sujeitos da educação como o principal elemento de formulação e execu-
ção de políticas educacionais, pretende-se anunciar possibilidades na cons-
trução de outras experiências educacionais democráticas que se aproximam 
da democracia de alta intensidade, que conduzam a outro mundo possível. 
Este texto apresenta as definições de democratização do acesso e perma-
nência, democratização da gestão e qualidade social da educação. Entretece 
tais diretrizes às políticas educacionais adotadas pelo município de Várzea 
Paulista aproximando-as da democracia e da justiça curricular.

Palavras-Chave: Políticas Educacionais. Democracia. Participação. Justi-
ça curricular.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA, QUALIDADE 
SOCIAL DA EDUCAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

Constituídos no final da década de 80 e estabelecidos como diretrizes2 
educacionais do Partido dos Trabalhadores (PT) no I Encontro Nacional de 
Educação em 1989, a democratização do acesso e permanência, a qualidade 
social da educação e a democratização da gestão são referências que susten-
tam a concepção e implementação de políticas públicas educacionais no Par-
tido, e são considerados princípios da educação pública de qualidade social.

Sob o alinhavo de uma escola voltada para os trabalhadores rumo a 
uma sociedade socialista, o PT defendia à época uma educação como dever e 
responsabilidade do Estado, de qualidade social, pública, laica, politécnica e 
gratuita para todos (Lima, 2004), que acima de tudo poderia contribuir para 
o fim das desigualdades sociais.

Para isso, compreende que a democratização do acesso e permanência 
deve garantir, além de escola para todos, também as condições materiais 
para manutenção do aluno na escola e a qualidade do ensino. Por qualidade 
de ensino entende-se a escola como espaço onde as diferentes formas de 
saber são objetos de reflexão, devem ser organizadas e/ou reorganizadas de 
forma a fazer emergir a consciência de homens, mulheres, jovens e crianças 
em relação à natureza, à cultura e a si mesmos; para que possam, atuando e 
participando por meio de organizações populares, transformar a sociedade 
2 No Encontro Nacional de Educação do PT, foi utilizado o termo diretriz. Já nos documentos do 
município de Várzea Paulista se utiliza princípio. 
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a partir dos interesses dos trabalhadores. Por democratização da gestão en-
tende-se a que contempla também a participação popular na realização do 
projeto político-pedagógico (DIRETÓRIO NACIONAL DO PT, citado por LIMA, 
2004).

Nos anos 90, diante das mudanças no cenário econômico mundial, bem 
como a partir do tímido êxito nas disputas eleitorais, o PT relega a segundo 
plano em seus escritos a transformação da sociedade capitalista. Em seus do-
cumentos, a categoria classe trabalhadora amplia-se dando lugar à expressão 
cidadão brasileiro. Faz-se presente no interior do Partido, correntes ideoló-
gicas socialistas e da socialdemocracia, que concebem a educação como um 
instrumento essencial para o desenvolvimento econômico, social, cultural e 
político do país, com a compreensão de que por meio dela se garantirão os 
direitos básicos de cidadania e de liberdade. Essa concepção de educação foi 
apresentada no momento da candidatura do ex Presidente Luís Inácio Lula 
da Silva em 2002, sob a égide das mesmas diretrizes apresentadas durante o 
I Encontro Nacional de Educação do PT (VACCARI, 2011). Nesse programa de 
governo para a educação no Brasil, apesar das nuances ideológicas próprias 
de cada tempo histórico, o Partido corrobora as diretrizes constituídas nos 
anos 80: democratização do acesso e permanência, qualidade social da edu-
cação e democratização da gestão.

A respeito da diretriz democratização do acesso e garantia de perma-
nência, defende a ampliação do tempo de duração da educação básica, refor-
ça a necessidade de superação da dicotomia estabelecida entre qualidade e 
quantidade, e aponta serem necessárias as condições para a permanência do 
aluno na escola, entre elas, programas de renda mínima e outras ações vol-
tadas para a geração de emprego para que as famílias tenham condições de 
manter crianças, jovens e adultos na escola. A qualidade social da educação 
tem como foco aquilo que deve ser ensinado, defendendo uma organização 
curricular baseada em princípios de totalidade, como a interdisciplinarida-
de, a participação e a competência técnica-política, apontando a valorização 
profissional, a formação e avaliação do sistema educacional e do desempe-
nho profissional dos docentes, questões centrais para alcançar a qualidade 
social da educação. Atinente a democratização da gestão, o Partido tem 
como definição que seja a construção participativa um projeto de educação 
de qualidade social. Para isso devem ser superados: o autoritarismo, o de-
partamentalismo, a verticalização, a burocratização e a centralização dos ór-
gãos técnico-administrativos. O Partido defende a ampla participação, tendo 
como meio a criação de canais orgânicos que a fomente e a viabilize, como os 
Conselhos de Escola e Educação (GENTILI; MCCOWA, 2003).

Em Várzea Paulista, as diretrizes da democratização do acesso e perma-
nência e da qualidade social da educação sustentaram as ações e concepções 
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de educação no município entre 2005 e 2012. Essas diretrizes constituíram 
o Programa de Formação Permanente “Construir o Aprender”; a Construção 
Coletiva do Referencial Curricular e; o Plano Municipal de Educação, políticas 
educacionais centrais durante aquela administração.  A gestão democrática 
foi outra diretriz que se alinhou à da democratização da gestão. A seguir, a 
partir de dados documentais, serão tecidas considerações sobre estas polí-
ticas. 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

Inspiradas nos princípios democratização do acesso e permanência, ges-
tão democrática e qualidade social da educação, em 2006 foram criados 5 
programas pelos quais a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer (SMECEL), organizou inicialmente suas ações, entre eles o Programa 
“Construir o Aprender”.  O objetivo desse programa era oferecer formação 
continuada aos trabalhadores da educação, buscando uma melhoria da qua-
lidade do trabalho. Esse programa adotou como lema A participação e valo-
rização das identidades profissionais.

Além da qualificação dos profissionais da educação, o projeto teve como 
mote a construção coletiva de um programa de formação continuada que 
contemplasse as questões específicas do movimento daquela administração 
(SMECEL, 2011). Essa mobilização contribuiu para se chegar a um consenso, 
sobre as concepções de educação, escola e criança, a serem adotados.

O Programa “Construir o Aprender” foi fundamental nas discussões so-
bre a construção do Referencial Curricular do município, iniciado em 2007 e 
findado em 2012, cujo título Proposta Curricular de Várzea Paulista: Em Bus-
ca do Inédito Viável, aponta a matriz teórica crítica de vertente freiriana que 
fundamenta o documento (SMECEL, 2011). 

Confiando à educadores e seus saberes pedagógicos atrelados ao co-
nhecimento acadêmico, o Programa de Formação ampliou a participação e a 
valorização docente na Construção do Referencial Curricular.

É importante ressaltar que o lema da participação e da 
valorização das identidades profissionais permeia todo 
o processo de construção, já que o intuito é que esse 
ocorra de maneira democrática. Nessa proposta os do-
centes refletem e discutem as próprias práticas, traçan-
do, dessa forma, referenciais pedagógicos que não têm 
a pretensão de uniformizar os discursos ou os fazeres 
pedagógicos, mas delinear a função social de cada es-
pecificidade em consonância com as diretrizes da rede 
municipal (SMECEL, 2011, p. 62).
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Esse movimento de participação e construção coletiva de inspiração 
freiriana assentou os pressupostos educacionais da administração no municí-
pio. Desenhou-se um cenário educacional vislumbrando uma perspectiva de 
mudança. Para tanto, foi necessário um plano fundamentado, com objetivos, 
metas e estratégias na construção da educação que se sonhava. Nasceu a 
ideia e construiu-se o Plano Municipal de Educação (PME) do município

 Antecipando-se ao Plano Nacional de Educação, e sem perder de vista 
os objetivos nacionais entremeados com as aspirações municipais, em 2009, 
a SMECEL em conjunto com outras Secretarias vizinhas promoveu a primeira 
Conferência Conjunta de Educação, que se desdobrou em Fóruns Municipais 
de Educação Infantil e na primeira Conferência Municipal de Educação do 
município de Várzea Paulista, realizada em 2011.

Tendo como princípios de elaboração a Construção Participativa; a Visão 
Sistêmica; a Governabilidade; a Flexibilidade e o Regime de Colaboração, o 
PME do município foi elaborado a partir de estudos nas escolas sobre a situa-
ção da educação na cidade, seguido de mini-conferências, Conferências nas 
regiões da cidade e a Conferência final que debateu e aprovou a versão final 
do documento (SMECEL, 2011).

Os documentos apontam para a valorização da participação, o que de-
nota o caráter democrático da construção e implementação das políticas 
educacionais, coadunando com as diretrizes educação de qualidade social 
e democratização da gestão, proposta pelo PT em 1989 e reafirmadas em 
2002. 

Na esteira da democracia participativa, Santos (2016) assinala que a 
democracia representativa que se tornou hegemônica durante o século XX 
promoveu um distanciamento entre representantes e representados, provo-
cando incredulidade do processo democrático, caracterizando-se com uma 
democracia de baixa intensidade. Em contraposição, o autor anuncia a de-
mocracia de alta intensidade, que tem na participação das maiorias dos pro-
cessos decisórios a possibilidade de transformar relações desiguais de poder 
em relações de autoridade partilhada em busca de uma sociedade mais justa, 
igual e solidária. A democracia de alta intensidade mantém uma tensão cons-
tante com o capitalismo e busca construir uma democracia genuína com base 
na articulação entre as formas e procedimentos democráticos disponíveis. 

Ponce (2016) destaca a participação dos sujeitos como fundamental na 
construção de um currículo que busque a justiça como superação das de-
sigualdades e respeito às diversidades.  Para tanto, ressalta a necessidade 
de considerar no caminho da construção da justiça curricular, a escolha de 
conhecimentos que favoreçam a construção da existência digna, os cuidados 
necessários com os sujeitos do currículo/da escola que podem se revelar por 
meio de políticas públicas democráticas preocupadas com a criação e a ma-
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nutenção de condições adequadas para o ensino-aprendizagem, e a garantia 
de uma convivência democrática e solidária que constitua uma cultura de 
debate e de respeito ao outro, cabendo à escola o cultivo de uma cultura de 
participação e de formação.

Até o presente momento da pesquisa em andamento, podemos afirmar 
que nas políticas educacionais apresentadas nesse trabalho, em documentos 
analisados e na vivência que se teve na gestão investigada, encontrou-se for-
te apelo à participação, à sua efetivação e fortalecimento. 

Ainda que não seja possível afirmar se houve uma articulação entre a 
participação e a representação na construção e implementação das políti-
cas educacionais, observou-se que a participação foi central nas proposições 
daquela administração municipal, aproximando-a da de uma democracia 
de alta intensidade (SANTOS, 2016) e caminhando rumo à justiça curricular 
(PONCE, 2016).
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RESUMO 

Este projeto de pesquisa consiste em acompanhar a implantação e de-
senvolvimento do Projeto Institucional (PI) do Programa de Residência Peda-
gógica (PRP), na forma de estágio curricular, com estudantes dos cursos de 
Licenciatura em Pedagogia de uma Universidade do munícipio de São Vicen-
te/SP, juntamente com professores preceptores de uma escola de educação 
básica (ensino fundamental I) do mesmo munícipio. Para tanto, os sujeitos, 
docentes-orientadores, estudantes-residentes, professores-preceptores e 
crianças da sala de aula estagiada, serão acompanhados em ambos espaços 
– escola e universidade, buscando observar as experiências em campo na for-
ma da Pesquisa Qualitativa, utilizando de instrumentos como: observações 
com registros, análise documental e rodas de conversa, a fim de compreen-
der os avanços na qualidade da formação dos Residentes e nas práticas pe-
dagógicas dos professores preceptores, enfatizando a unidade teoria-prática, 
a profissionalidade docente e o tema dos professores iniciantes. Intencio-
namos ainda dimensionar os efeitos dessa política pública educacional em 
escolas de educação básica e as ações de colaboração entre escola e univer-
sidade. 

Palavras-chave: Programa de Residência Pedagógica. Formação de pro-
fessores. Estágio Curricular Licenciatura. Relação teoria-prática. Escola-uni-
versidade. Políticas Públicas Educacionais. 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento sobre o Programa de Residência Pedagógica (PRP) 
se deu a partir de notícias publicadas nos meios de comunicação (internet 
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e televisão) no qual despertou- nos a curiosidade sobre como seria 
encaminhado essa residência com estudantes de Licenciatura em Pedagogia. 
Investigamos mais sobre o PRP a partir dos Editais disponibilizados pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
soubemos da participação de algumas universidades da região Baixada 
Santista/SP no programa. 

O PRP contempla os estudantes dos cursos de licenciatura a partir do 
terceiro ano de curso com o intuito de aproximá-los da realidade vivenciada 
nas escolas. Esse contato com as escolas-campo tem como mediador os pro-
fessores das próprias Instituições de Ensino Superior (IES), nomeados como 
“docentes-orientadores”, com o objetivo de inserir os “estudantes-residen-
tes”, no contexto educacional oportunizando ambientes de aprendizado pro-
fissional e de intervenção em sala de aula, com “professores-preceptores” 
das escolas-campo de educação básica. 

Tais experiências têm por propósito aprimorar a formação dos estudan-
tes dos cursos de Licenciaturas e colaborar com a formação contínua dos 
professores que estão atuando nas escolas públicas de educação básica, es-
treitando os laços entre escola- universidade a partir do Projeto Institucional 
(PI) e dos subprojetos que são desenvolvidos pelos estudantes-residentes 
com apoio e tutoria dos professores- preceptores, pela imersão em escolas 
de educação básica. 

Os objetivos dispostos sobre o Programa de Residência Pedagógica 
apresentados no Edital no 06/2018 e na Portaria GAB no 45, de 12 de março 
de 2018 (CAPES, 2018) que demonstram a relação ensino-aprendizagem que 
é pretendida a partir da implementação desse Programa nas escolas e uni-
versidades. 

- Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de li-
cenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos 
que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licen-
ciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e 
prática profissional docente, utilizando coleta de dados 
e diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, 
entre outras didáticas e metodologias; 

- Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos 
cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da 
residência pedagógica; - Fortalecer, ampliar e consolidar 
a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia 
entre a entidade que forma e a que recebe o egresso 
da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes 
de ensino na formação de professores; - Promover a 
adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos 
cursos de formação inicial de professores da educação 
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básica às orientações da Base Nacional Comum Curricu-
lar. (CAPES, 2018. p.1). 

A partir do Edital no 06/2018 da Capes, podemos compreender os prin-
cipais objetivos do PRP com as IES (Instituições de Ensino Superior) no qual 
busca-se uma articulação entre a teoria ministrada nos cursos de Licenciatu-
ras e nas práticas vivenciadas na rede pública da educação básica de ensino, 
com o intuito de reformular o estágio curricular obrigatório. 

Conforme o Art. 17 da Portaria GAB no 45 da Capes, o coordenador 
institucional é o sujeito instituído pela universidade, o qual se responsabiliza 
pela relação com as secretarias de educação, a IES e a Capes pelo desen-
volvimento do PRP, do PI e dos subprojetos nas escolas de educação bási-
ca, proporciona orientação também aos docentes orientadores. No Art. 18, 
da referente Portaria, é disponibilizado as informações acerca do papel do 
docente orientador, professor da universidade, que tem o papel de apoiar 
a coordenação institucional, acompanhar os estudantes-residentes e as es-
colas campo, e também do professor preceptor, professor este atuante nas 
escolas campo de educação básica que receberão os estudantes-residentes 
dos cursos de licenciatura que desenvolverão observações em campo para 
construção de projetos que contemplaram os subprojetos (Pedagogia) a par-
tir do PI. 

O PI é o projeto institucional de referência produzido coletivamente 
pela coordenação institucional e pelos docentes orientadores. Tal documen-
to articula o processo para que os subprojetos e a intervenção dos estudan-
tes-residentes colaborem com a aprendizagem profissional do residente e 
contribua para a formação contínua dos professores-preceptores. Além dos 
residentes poderem aprender e contribuir com as escolas-campos, os profes-
sores-preceptores terão participação ativa na universidade, realizando cur-
sos e capacitações para colaborar com a profissionalização e aprendizagem 
do estudante-residente que acompanhará. 

A partir dos objetivos do PRP da Capes, essa pesquisa objetiva com-
preender o processo de aprendizagem profissional dos estudantes dos cursos 
de Licenciatura em Pedagogia de uma universidade no munícipio de São Vi-
cente/SP e os professores- preceptores de uma das escolas-campo de educa-
ção básica, participantes do PRP localizados na região da Baixada Santista/SP. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

A pesquisa no âmbito da formação de professores, inicial ou contínua, é 
de relevância social, pois interfere diretamente na construção de um espaço 
educativo  pertinente com a realidade vivenciada pelos alunos. Uma pesqui-
sa que contemple a observação desse processo de formação de professores, 
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a partir da perspectiva proposta pelo PRP e o PI, fornecerá uma devolutiva 
aos sujeitos pesquisados e à universidade. Conforme pontuado, a reflexão 
e a pesquisa sobre educação possui pertinência social e proporciona uma 
transformação nos objetos de pesquisa (CANÁRIO, 2009). 

Essa nova proposta de estágio curricular na formação de professores, 
acarreta em mudanças que nem sempre serão aceitas de prontidão, pois vai 
ao encontro com culturas e práticas enraizadas na profissionalização docen-
te. O PRP é uma reforma educativa no processo de formação de professores 
inicial e contínua dos professores, e como tal, nos leva a questões sobre suas 
ações e o que elas acarretaram. Imbernón (2009) aponta que as transforma-
ções são possíveis a partir de mudanças na formação inicial de professores, 
proposta essa que contempla o PRP. Segundo ele: 

Todas as reformas educativas levam sempre a um debate sobre a for-
mação do professorado, seja inicial ou permanente, já que se parte de um 
princípio elementar segundo o qual não é possível mudar a educação sem 
modificar os procedimentos mediante os quais se forma o professorado. (IM-
BERNÓN, 2009, p. 99) 

A formação de professores precisa ser direcionada a uma perspectiva 
crítico- reflexiva, pois o professor como sujeito social e político necessita ter 
um olhar sobre a realidade de sua escola, para que ao refletir possa promover 
práticas que colaborem para a transformação social do seu local de convívio. 

Acreditamos que as experiências que serão compartilhadas entre pro-
fessores- preceptores e estudantes-residentes serão de grande valia para 
esse processo formativo, contribuindo para a formação inicial e contínua dos 
professores. Assim como afirma Nóvoa (1992, p. 12) “A troca de experiências 
e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais 
cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente o papel de for-
mador e formando”. 

Durante as observações na escola-campo, um dos principais objetivos 
de pesquisa é identificar relações de formação, contemplando a escola como 
um dos principais espaços para a formação de professores. A pretensão des-
sa pesquisa é constatar qual o diferencial formativo do estágio PRP da Capes 
no processo de aprendizagem profissional dos estudantes-residentes do cur-
so de Licenciatura em Pedagogia e na formação contínua de professores-pre-
ceptores na escola-campo, identificando contribuição do Programa de Resi-
dência Pedagógica na formação profissional inicial e contínua dos sujeitos. 

Para tanto, a metodologia de pesquisa a ser utilizada é a abordagem 
qualitativa, buscando ilustrar por meio da pesquisa bibliográfica, análise 
documental, observação e registro em campo e das rodas de conversa, a 
formação de professores inicial e contínua. A pesquisa qualitativa aprofunda 
a temática da pesquisa proposta, pois engloba os sujeitos pesquisados 
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na compreensão e relevância que os mesmos possuem na formação de 
professores. 

Yin (2016) apresenta cinco características acerca da pesquisa qualitativa 
que compreendem a importância da mesma e sua valorização em meio a 
pesquisa. 

• estudar o significado da vida das pessoas, nas condições da vida real;  

• representar as opiniões e perspectivas das pessoas (rotuladas neste 
livro  como os participantes) de um estudo;  

• abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem;  

• contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes 
que  podem ajudar a explicar o comportamento social humano; e  

• esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de e basear 
em  uma única fonte. (idem, p.7)  

Com isso, a pesquisa qualitativa possibilita uma compreensão teórica e 
prática do objeto de pesquisa a ser observado, oportunizando interações so-
ciais que contribuirão para o desenvolvimento de hipóteses e ideias ao longo 
da pesquisa. 

Primeiramente serão explorados por meio da revisão bibliográfica, con-
ceitos acerca de formação de professores direcionados para estudos sobre 
estágio curricular, residência pedagógica, unidade entre a teoria e prática, 
a importância da relação escola- universidade, professores principiantes e 
profissionalização docente. Gil afirma “A pesquisa bibliográfica enriquece e 
permite uma investigação mais ampla, por conta da grande quantidade de 
material disponível: livros, revistas, artigos e etc.” (2008, p.50). Para isso, 
serão estudados autores que tratam da formação de professores com base 
nesses temas. 

A partir da compreensão das teorias mencionadas, o olhar como pes-
quisadoras, será direcionado para o processo de ensino-aprendizagem que 
será construído entre os estudantes-residentes e os professores-precepto-
res, as possíveis transformações e mudanças na didática em sala de aula, a 
partir do processo formativo e da troca de experiências. 

A escola-campo participante do PRP e vinculada ao curso de Pedagogia 
– da universidade a ser pesquisada, ambas do munícipio de São Vicente/SP, 
serão visitadas para apresentar o projeto de pesquisa e solicitar autorização 
dos sujeitos para participarem, assim como os estudantes-residentes do 
curso de Pedagogia. 

O Diário de Campo será um instrumento de reflexão acerca das ações e 
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interação entre docentes-orientadores, professores-preceptores, residentes 
e crianças (educandos da sala de aula pesquisada), visando detectar as coo-
perações de aprendizagem e as experiências adquiridas por ambos os sujei-
tos, além de registrar o acompanhamento da pesquisadora nas escolas-cam-
po. Os cuidados éticos na pesquisa com seres humanos serão considerados e 
haverá respeito às condições e necessidades dos sujeitos da pesquisa. 

Pretende-se ouvir as crianças da sala de aula participante do PRP na 
escola-campo a ser pesquisada, por meio de rodas de conversa. Essas ações 
buscam evidenciar o olhar desses sujeitos sobre a sua própria formação e 
aprendizagem a partir do desenvolvimento dessa Política Pública Educacio-
nal. 

Também serão analisados os projetos, relatórios e documentos referen-
te ao PRP com intuito de aprofundar os conhecimentos acerca das orienta-
ções gerais sobre os sujeitos e suas práticas, na perspectiva da análise docu-
mental. 

A análise documental é um instrumento de pesquisa que consiste em 
coletar dados dos documentos, a fim de compreender acontecimentos, com-
portamentos e ideias que o autor do referido documento apresenta. Os do-
cumentos a serem analisados são a fonte do pesquisador para responder as 
questões levantadas, é o que relaciona a teoria com a realidade social, sendo 
necessário um aprofundamento na interpretação dos documentos analisa-
dos e o que o autor tinha por objetivo ao elabora-lo. 

A operacionalização da análise documental é realizada por cinco etapas, 
de acordo com Cellard (2010, p. 295-315), afirmando que a primeira etapa 
se constitui na análise preliminar, afim de um exame e crítica ao documento, 
seguindo da análise do contexto social global que está inserido o autor, com-
preendendo se esse indivíduo fala em nome de um grupo social ou em seu 
próprio nome. 

Em relação ao produzido até o momento, estamos realizando a revisão 
bibliográfica, utilizando como descritor da pesquisa as palavras-chave Resi-
dência Pedagógica/Educacional; Formação de Professores; Estágio Curricular 
Licenciatura; Relação teoria-prática; Escola-universidade; Políticas Públicas 
Educacionais. 

Ao longo das pesquisas, previamente se pode constatar o desfalque de 
pesquisas sobre Residência Pedagógica, apenas constando trabalhos da UNI-
FESP de Guarulhos e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, investigan-
do experiências vivenciadas por programas executados nessas regiões. Com 
ampliação e propagação do Programa de Residência Pedagógica a partir do 
Edital no 06/2018 e da Portaria GAB no 45, de 12 de março de 2018 da CAPES, 
espera-se um crescimento nas pesquisas e trabalhos acerca dessa modalida-
de de estágio que o programa proporciona de imersão dos estudantes nas 
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escolas-campo, da promoção da relação escola-universidade e da unidade 
teoria-prática. 

CONSIDERAÇÕES

A partir da análise desenvolvida, constatamos que não há pesquisas re-
lacionadas ao PRP que proporcionem a visão das crianças participantes sobre 
o programa. Consideramos que dar a voz a todos os sujeitos da pesquisa, in-
clusive as crianças das escolas-campo, será uma referência significativa acer-
ca dos impactos que o PRP e o projeto desenvolvido por residentes e pro-
fessores-preceptores promoveram no âmbito escolar. Com essa conclusão, 
pretendemos nas ações em campo estabelecer uma escuta e olhar sensível 
para com todos os sujeitos envolvidos no PRP, com intuito de realizar uma 
pesquisa que valide e qualifique o programa a partir da realidade total. 
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RESUMO

A alfabetização infantil é uma problemática da educação brasileira há 
vários anos e atualmente é constatada por meio dos resultados negativos 
apresentados pelos alunos nas avaliações nacionais, nos dados de pesquisas 
de órgãos governamentais e do censo escolar. Com o objetivo de superar 
esse quadro negativo, pela primeira vez na história das políticas públicas de 
alfabetização, o Ministério da Educação inclui a participação dos professores 
da Educação Infantil (EI) no seu programa em vigência. Essa pesquisa tem por 
objetivo analisar as concepções dos professores sobre a proposta de alfabe-
tização do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) para a 
EI e as suas influências nesta etapa de ensino, por meio das ações realizadas 
na Rede Municipal de Ensino de Santo André. A metodologia escolhida é de 
abordagem qualiquantitativa e como instrumentos para a coleta de dados 
optamos pela análise documental de publicações, legislação, materiais e re-
gistros referentes a proposta do PNAIC em 2017, quanto a sua estrutura e ao 
seu desenvolvimento; a aplicação questionário e entrevistas semiestrutura-
das aos Professores de Educação Infantil cursistas do pacto. Quanto à funda-
mentação teórica, elegemos Paulo Freire como autor principal e contribuinte 
para as reflexões sobre a alfabetização, as intencionalidades político-pedagó-
gicas, o programa, o papel da escola, do professor e da formação continua-
da. Também serão utilizadas contribuições outros autores Ball (1994), Lerner 
(2002), Ferreiro e Teberosky (1985), Soares (2011) e Leal (2010), Imbernón 
(2011), Libâneo (2012), Nóvoa e Placco e Souza (2006). 

Palavras-Chave: Alfabetização. Educação Infantil. PNAIC. Formação de 
Professor.
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No Brasil, apesar de todos os investimentos realizados e políticas nacio-
nais de alfabetização implantadas nas últimas décadas e da legislação exis-
tente, consideramos que a problemática da alfabetização das crianças, pelos 
problemas que enfrenta, constitui uma área de pesquisa pertinente no sen-
tido de contribuir para reflexões e cumprimento das metas estabelecidas no 
Plano Nacional de Educação (PNE).  

O censo1 de 2010, que mostra que 15,2% das crianças brasileiras, em 
idade escolar de até 8 anos de idade, ainda não sabem ler e escrever, com 
gravidade no Norte e no Nordeste.

Inspirado nas experiências pedagógicas exitosas do Programa Pró-Letra-
mento e de gestão do Pacto de Alfabetização na Idade Certa, o MEC lançou, 
em 2012 para implantação em 2013, o Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa2, com o objetivo de melhorar os índices de Alfabetização em 
todo território nacional e no modelo federativo em que a união, os estados 
e os municípios são autônomos em suas naturezas sistêmicas, na direção da 
cooperação e não da hierarquia entre os três entes.

O PNAIC é um compromisso formal dos governos federal, estaduais e 
municipais em assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 
oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental.   

Em linhas gerais, como política educacional de larga escala, o PNAIC 
propõe a diminuição das desigualdades educacionais em todo o Brasil, con-
forme indicações de instituições nacionais e internacionais.

O Plano Nacional de Educação3 contém metas referentes à alfabetiza-
ção, a Meta 5 propõe alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 
do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental e a Meta 5.1 prevê a articulação 
do Ensino Fundamental com a Pré-escola e propõe estruturar os processos 
pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental articu-
lados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valo-
rização dos professores alfabetizadores e apoio pedagógico específico, a fim 
de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.

Mesmo com a implantação do PNAIC, os dados obtidos continuaram 
a ser negativos, conforme demonstrou a avaliação instituída pelo próprio 

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) –. Censo demográfico 2010. Educação e 
Deslocamento. Resultado da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <http://bi-
blioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/545/cd_2010_educacao_e_deslocamento.pdf>. 
Acesso em: 02 jun. 2018.
2 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido 
pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas 
as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fun-
damental. Disponível em: <http://pacto.mec.gov.br/index.php>.  Acesso em: 31 maio 2018. 
3 Plano Nacional de Educação disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em: 2 out 2018.
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programa. Os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) 20164 
mostraram, que 55% das crianças, ao final do 3º ano, estão nos níveis 1 e 2 
na escala de proficiência em Leitura, indicando grande dificuldade para ler e 
interpretar (na região Norte, 70%; Nordeste, 70%; Sudeste, 44%; Sul, 45% e 
Centro-Oeste, 51%). O nível 4, que seria o esperado para a maior parte das 
crianças, que já frequentaram três anos de escola, está assim distribuído: na 
região Norte, 6%; Nordeste, 7%; Sudeste, 18%; Sul, 16% e Centro-Oeste, 12%, 
sendo a média do Brasil de 13%.

Dessa forma, evidenciou-se a necessidade de ações governamentais 
para tornar o processo de alfabetização mais eficiente e universal.  

Em atendimento às Metas do PNE, articuladas aos apontamentos feitos 
pelos diferentes segmentos que compõem o PNAIC, e o desejo da melhoria 
dos dados quanto à alfabetização no país, o MEC instituiu mudanças no Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa a partir do ano de 2017. Nesse 
mesmo ano, a adesão do pacto pelos municípios, foi aberta em 12 de julho, 
regido pela portaria nº 826, de 7 de julho de 2017, que dispõe sobre o PNAIC, 
suas ações, diretrizes gerais e a ação de formação no âmbito do Programa 
Novo Mais Educação (PNME). Nessa portaria nota-se um novo formato de 
funcionamento, pois há a descrição de funções que não existiam nas edições 
anteriores, a ampliação da formação para o atendimento aos professores da 
Educação Infantil, além de mudança na gestão e estrutura das formações, 
a partir do fortalecimento da administração, por meio das estruturas esta-
duais, regionais e locais de formação e gestão, direcionadas pelo Comitê Ges-
tor Estadual para a Alfabetização e o Letramento, com estrutura paritária de 
decisão entre UNDIME (União dos Dirigentes Municipais de Ensino) e Estado.

Especificamente, para a Educação Infantil, constam, nas orientações do 
PNAIC em Ação de 2017, formações específicas para esta etapa de ensino, 
realizadas pelos coordenadores pedagógicos das escolas, a partir das forma-
ções recebidas pelos orientadores de estudos, utilizando o material “Leitura 
e Escrita na Educação Infantil”, produzido em parceria pelo MEC e a Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Esse material origina-se a partir do contrato entre a Diretoria de Currí-
culos e Educação Integral (DICEI), da Secretaria de Educação Básica (SEB) do 
MEC e a UFMG nos anos de 2013 a 2015, com o objetivo da elaboração de 
material para atender à necessidade de formação dos professores da Educa-
ção Infantil, fornecendo subsídios para que esses possam desenvolver, com 
qualidade, o trabalho com a linguagem oral e escrita, em creches e pré-esco-
las brasileiras.

4 Os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização – ANA (2016) <http://download.inep.
gov.br/educacao_basica/saeb/ana/resultados/2016/resultados_ana_2016.pdf>. Acesso em: 
27 out 2017.             
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O material “Leitura e Escrita na Educação Infantil” 5 está estruturado em 
oito cadernos de estudos, um caderno de apresentação e um encarte desti-
nado às famílias das crianças. Está disponibilizado pelo MEC, em formato di-
gital, para dar suporte ao processo de formação aos professores da Educação 
Infantil, matriculados nas formações do PNAIC 2017.

Como fundamento para a construção da proposta de formação dos pro-
fessores da EI e o material que a compõe, estão as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil (DCNEI), contidas na Resolução do Conselho 
Nacional de Educação/Comissão de Educação Básica (CNE/CEB) de número 
5, de 2009. 

A temática da alfabetização infantil no país é complexa e os resultados 
apresentados são abaixo do esperado pelos órgãos educacionais brasileiros, 
e a inclusão dos professores da Educação Infantil no programa de alfabetiza-
ção vigente, traz dúvidas a serem esclarecidas quanto à proposta de Alfabeti-
zação para a Educação Infantil. 

Assim sendo, se faz necessário esclarecer:  O que significa alfabetizar na 
proposta do PNAIC para a Educação Infantil? Quais as concepções dos profes-
sores sobre a proposta de alfabetização do PNAIC para a Educação Infantil? 

Perante os questionamentos apresentados e decorrente da revisão da 
literatura e estado da arte foi definido como objeto de estudo desta pesqui-
sa, a proposta de alfabetização do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa para a Educação Infantil. 

A metodologia escolhida para esse trabalho de pesquisa é de aborda-
gem qualiquantitativa e os procedimentos de coleta de dados são a análi-
se documental de registros, publicações sobre a alfabetização e o PNAIC, o 
questionário relacionado à formação e atuação profissional, e entrevista se-
miestruturada para os professores.

Diante dos questionamentos apresentados, cinco objetivos foram for-
mulados que são apresentados a seguir.

OBJETIVO GERAL

Analisar as concepções dos professores sobre a proposta de alfabeti-
zação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para a Educação 
Infantil 

 

5 Cadernos de formação para a Educação Infantil do PNAIC. Disponível em <http://pacto.mec.
gov.br/materiais-listagem/itemlist/category/4-materiais-da-educacao-infantil>. Acesso em 05 
nov. 2017.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conhecer o significado que é atribuído a “alfabetização na Educação 
Infantil” na proposta do PNAIC.

• Conhecer as concepções dos professores sobre a proposta de alfabe-
tização do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa para a Edu-
cação Infantil.

• Identificar as ações alfabetizadoras dos professores da EI, cursistas do 
PNAIC, na Rede Municipal de Santo André.

• Verificar se há contradições em torno da proposta do PNAIC e as prá-
ticas alfabetizadoras realizadas pelos professores na Educação Infantil.

Assim sendo, propomo-nos analisar a proposta de Alfabetização do 
PNAIC para a Educação Infantil, os seus eixos estruturantes, e concepções dos 
professores sobre a mesma proposta, bem como as suas influências nesta 
etapa de ensino, a partir da inserção dos professores da EI nas formações do 
programa, por meio de documentos oficiais existentes e as ações alfabetiza-
doras dos professores cursistas nas Escolas Municipais de Educação Infantil.

A partir do conhecimento construído em nosso percurso acadêmico e 
orientações recebidas, define-se como processos para a coleta de dados, a 
análise documental de publicações, materiais e registros referentes a propos-
ta do PNAIC em 2017, quanto a sua estrutura e ao seu desenvolvimento. No 
que diz respeito aos instrumentos de pesquisa, optamos pela; a aplicação de 
um inquérito por questionário com questões fechadas e entrevistas semies-
truturadas aos Professores de Educação Infantil cursistas do pacto. (A seu 
tempo, definiremos o número de sujeitos e os critérios de escolha)

Desta forma, a pesquisa a que nos propomos se torna imprescindível, 
para analisar a proposta de alfabetização do Pacto Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa para a Educação Infantil, a suas implicações e tendências 
político-pedagógicas enquanto política educacional de larga escala, a fim de 
elucidar quais são as necessidades das crianças referentes às linguagens nes-
ta etapa de ensino, visando a garantia de seus direitos de aprendizagem em 
consonância a sua fase de desenvolvimento humano. 

O trabalho é fundamentado no modelo teórico-epistemológico em con-
sonância com às teorias pós-críticas.

No que se refere aos autores selecionados, optou-se por Paulo Freire 
que, em sua obra, aborda a transformação social e a elaboração da consciên-
cia crítica a partir da realidade em que se vive, propõe uma concepção de 
professor como coordenador de ações em parceria com os seus alunos em 
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busca da conscientização, emancipação e liberdade. Este autor contribui para 
as reflexões sobre a alfabetização, as intencionalidades político-pedagógicas, 
o programa, o papel da escola, do professor e da formação continuada.

Também são utilizadas contribuições de outros autores, Ball (1994) co-
labora para o estudo sobre o ciclo de políticas e nessa pesquisa será consi-
derado para a análise a formulação da política do PNAIC e a sua tradução na 
prática. Em relação à alfabetização, destacam-se os autores que tratam sobre 
as questões conceituais sobre a temática, Lerner (2002), Ferreiro e Teberosky 
(1985). Relacionado à proposta de alfabetização do PNAIC, Soares (2011) e 
Leal (2010), que fizeram parte da elaboração do programa. Especificamente 
para o trabalho com a Educação Infantil, Kishimoto (1998) e Kramer (1986). 
Outra contribuição é o estudo de Imbernón (2011) que realiza uma análise do 
professor como o sujeito de sua própria formação, em processo constante, 
e que o capacita, por meio da participação e da reflexão, para conviver com 
as mudanças. Libâneo (2012) contribuinte na defesa da consolidação de uma 
escola pública de qualidade. Nóvoa (1999) colabora para a análise da necessi-
dade da formação continuada na profissão docente; e Placco e Souza (2006) 
contribuem para a compreensão da aprendizagem do professor adulto. 

REFERÊNCIAS

BALL, S. J. Education reform: a critical and post structural approach. Bu-
ckingham: Open University Press, 1994. 
BRASIL. Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016. Dispõe sobre a Política 
Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica.
______. Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017. Dispõe sobre o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, suas ações, dire-
trizes gerais e a ação de formação no âmbito do Programa Novo Mais 
Educação - PNME.
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1985.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17.ed. Rio de Janeiro: Paz e Ter-
ra, 1987.
IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para 
a mudança e a incerteza. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
LEAL, Telma Ferraz; SILVA, Alexsandro da. Brincando, as crianças apren-
dem a falar e a pensar sobre a língua. In: BRANDÃO, Ana Carolina Per-
rusi, ROSA, Ester Calland de Sousa. (ORG). Ler e escrever na Educação 
Infantil: discutindo práticas pedagógicas. 1. ed. Belo Horizonte: Autên-
tica, 2010. 
LIBANÊO, José Carlos. Educação Escolar: políticas, estrutura e organiza-
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RESUMO 

A pesquisa, de natureza qualitativa, visa a analisar a importância de 
trabalhos com as características da Residência Artística (RA) na profissiona-
lização de professores-artistas, tendo como pressuposto que se trata de um 
espaço social que pode contribuir com a formação e a profissionalização do-
cente do professor de Artes. A imersão no campo das Artes, presente nos 
processos de RA, desenvolve-se em cursos livres de Artes (educação não for-
mal). A motivação para o estudo do tema surgiu de experiência vivida pela 
autora, no ano de 2013, em PENLAND – Escola de Artes e Ofícios -, localizada 
na Carolina do Norte (EUA), em um período de imersão caracterizado por 
ambiente artístico-cultural, no qual a Arte representa elemento transforma-
dor, catalisador e de união entre as pessoas ali envolvidas. Sendo assim, este 
estudo pretende buscar respostas para a seguinte questão-problema: Que 
contribuições a (RA) pode oferecer para a formação e profissionalização do 
professor artista? Nessa direção, a pesquisa tem como objetivo geral: Iden-
tificar, nos depoimentos desses professores-artistas, as contribuições destes 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES)
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espaços sociais e formativos das Residências Artísticas, na formação e profis-
sionalização do professor-artista de Artes. E, como objetivos específicos: a) 
Traçar um panorama histórico da Arte-Educação no Brasil; b) Apresentar o le-
vantamento realizado pela FUNARTE sobre o Mapeamento das RA como pos-
sibilidade de formação artístico-cultural de artistas no estado de São Paulo; 
c) Discutir a relevância da RA, presente predominantemente em cursos livres 
à margem do sistema tradicional de ensino, como espaço formativo e de pro-
fissionalização; d) Compreender a formação e atuação dos professores-artis-
tas a partir das RA frente às necessidades e desafios do cotidiano escolar; e) 
Analisar as implicações da RA na formação e profissionalização dos docentes 
formadores e daqueles que atuam no contexto dos anos finais do ensino fun-
damental. O estudo se fundamenta em referenciais teóricos voltados para a 
Arte e a Arte-Educação, além de autores na área de formação de professores. 
A pesquisa desenvolve-se por meio de: a) levantamento bibliográfico sobre a 
temática; b) análise de documentos da FUNARTE sobre Residências Artísticas 
(RA) no Estado de São Paulo; c) aplicação de questionário com o objetivo de 
identificar o perfil dos espaços das RA; d) realização de entrevistas, que pre-
tendem investigar as trajetórias profissionais de professores-artistas e com-
preender as implicações das RA no processo de profissionalização docente. 
A partir das dimensões de análise - formativa, contextual e profissional - e 
suas respectivas categorias e unidades de sentido -, intenciona-se avaliar os 
processos de profissionalização a partir da RA, compreendida, aqui, como 
espaço social (BOURDIEU, 1996). Busca-se, assim, analisar as experiências vi-
vidas pelos sujeitos da pesquisa por meio de seus depoimentos, que revelam 
as implicações das RA na profissionalização docente.

Palavras-chave: Residência Artística. Professor-Artista. Profissionaliza-
ção Docente. Espaço Social.

INTRODUÇÃO

O estudo intenciona compreender o potencial da RA na profissionali-
zação de professores de Artes que também são artistas. A ideia para esta 
pesquisa surgiu a partir de uma experiência vivida, no ano de 2013, na Escola 
de Artes e Ofícios – PENLAND, na Carolina do Norte (EUA), quando fui sele-
cionada a partir de meus trabalhos para uma bolsa integral que financiaria 
o curso, a estadia e a alimentação, no workshop inserido na temática Books 
and Paper.

RA é um espaço social2 transformador, no qual a formação, criação e 
2 Usamos a noção de espaço social, de Bourdieu (1996b), a fim de repensar a formação de 
professores, como explicita Abdalla (2004), para compreender as questões relacionadas à RA, 
que tem, em seu espaço social, a formação e profissionalização dos professores de Artes. Tam-
bém, para maiores esclarecimentos sobre o espaço social e um novo olhar para as questões 
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difusão da Arte significa habitar o lugar onde se desenvolverá o trabalho, em 
diálogo com os integrantes e os vários contextos, que a constituem (artistas 
locais, visitantes, coordenadores e o público m geral), a fim de produzir um 
trabalho artístico, conforme Moraes (2009).

Assim, nesse sentido, dois conceitos estão ligados à ideia de RA: tempo 
e espaço. Tempo, pois, com a retirada deste artista de sua zona de confor-
to, surge, para ele, uma nova disposição de tempo e um novo olhar ao seu 
próprio trabalho. Espaço, pois a partir deste novo contexto, surgem novas 
perspectivas de ação (MORAES, 2009).

Sendo assim, nosso estudo se dedicará a buscar respostas para a seguin-
te questão-problema: que contribuições a RA pode oferecer para a formação 
e profissionalização do professor artista?

Nessa direção, a pesquisa tem como objetivo geral: identificar, nos 
depoimentos desses professores-artistas, as contribuições desses espaços 
sociais e formativos das RA, na formação e profissionalização do professor-
-artista de Artes. E, como objetivos específicos: a) traçar um panorama his-
tórico da Arte-Educação no Brasil; b) apresentar o levantamento realizado 
pela FUNARTE sobre o Mapeamento das RA como possibilidade de formação 
artístico-cultural de artistas no estado de São Paulo; c) discutir a relevância 
da RA, presente predominantemente em cursos livres à margem do siste-
ma tradicional de ensino, como espaço formativo e de profissionalização; d) 
compreender a formação e atuação dos professores-artistas a partir das RA 
frente às necessidades e desafios do cotidiano escolar; e e) analisar as im-
plicações da RA na formação e profissionalização dos docentes formadores 
e daqueles que atuam no contexto dos anos finais do ensino fundamental.

Assim, podemos pensar na RA como um processo de criação e de expe-
rimentação, considerando este deslocamento para um espaço e tempo dife-
rentes daqueles em que o artista está acostumado. O que o levará a refletir 
sobre a importância deste processo para a sua formação e o compartilha-
mento da arte, tornando-se um espaço para o artista pensar sobre o seu pró-
prio trabalho, discuti-lo, vivê-lo e recriá-lo em suas múltiplas possibilidades, 
a partir do contato com as diferenças, pela construção e reconstrução de sua 
percepção artística durante todo este processo.

O ARTISTA-PROFESSOR E O PROFESSOR-ARTISTA 

Mario de Andrade (1893 – 1945) explica em “O artista e o Artesão”3, 
o que é ser artista: para ser bom artista tem que ser bom artesão, tem que 
de educação e de formação, que se desenvolvem neste espaço, consultar Abdalla e Villas Bôas 
(2018).
3 Aula inaugural dos cursos de Filosofia e História da Arte, do Instituto de Artes, da Universida-
de do Distrito Federal, em 1938.
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conhecer a sua técnica. Para Andrade (1975), o artista que não é ao mesmo 
tempo artesão, quer dizer um artista que não conhece os processos, não é 
um bom artista; ou seja, como ensinar arte sem entender e ter domínio des-
ses processos?

O ateliê, conforme afirma Derdyk (2010), é um recorte no tempo e no 
espaço do cotidiano, é o lugar onde podemos experimentar o processo de 
criação. Porém, as exigências do trabalho afastam, muitas vezes, este profes-
sor de uma produção própria. Moraes (2002), em sua dissertação, escreve 
sobre a perda da identidade do professor, principalmente do professor de 
Arte, e sua ausência de direção, em decorrência da quantidade de aulas, pe-
ríodos em sala de aula etc.

Ensinar Arte, alega Moraes (2002), exige domínios específicos dentro da 
arte e dos seus fundamentos de ensino. Somente a familiaridade com os pro-
cessos artísticos poderá levar o professor à flexibilidade na articulação dos 
conteúdos, recursos e técnicas; assim, como afirmam Ferraz e Fusari (2009, 
p. 26 e 27): 

O trabalho com a arte tem inúmeras possibilidades, mas 
o que importa é que possa ser qualitativamente bem-fei-
to e desenvolvido com bastante competência. Para isso, 
o professor precisa saber arte, ou seja, pesquisar, conhe-
cer e aperfeiçoar-se continuamente no campo artístico e 
estético. Precisa encontrar condições para aprimorar-se 
tanto em saberes artísticos e sua história, quanto em sa-
beres sobre a organização e o desenvolvimento do tra-
balho de educação escolar e arte. E saber proporcionar 
aos alunos condições para apropriarem-se criticamente 
dos conhecimentos e prosseguirem de forma sensível, 
intelectiva e criadora. 

É, portanto, na própria arte, por meio da pesquisa, da experiência e 
do entrar em contato como processo criador e como produto, que o arte-
educador pode encontrar certa autonomia: aquela que lhe permitirá inovar 
de forma a romper com modelos e práticas tradicionais (MORAES, 2002). 

Assim, temos aqui duas denominações, ainda pouco estudadas: o pro-
fessor-artista (à docência prevalece sobre o fazer artístico) e o artista-profes-
sor (a produção artística prevalece sobre a docência). Porém, o que se pode 
entender, por meio dos autores lidos - Moraes (2002), Ferraz e Fusari (2009) 
e Derdyk (2010) -, é que o fazer artístico, a produção, a pesquisa em Artes e 
o convívio com os espaços de produção (ateliê) fazem do arte-educador um 
profissional com mais autonomia em sala de aula. Este conhecimento prático 
faz com que este profissional tenha uma maior flexibilidade na articulação 
dos conteúdos, com um ganho maior para os educandos. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES E SUA 
PROFISSIONALIZAÇÃO

Em Artes, a formação docente, se dá continuamente ao longo de toda a 
vida profissional, não se resumindo à época da graduação, quando ocorre a 
escolha entre as diversas áreas dentro das Artes, que são: Artes Visuais, Cêni-
cas, Música ou Dança. Essa é fase determinante para a profissionalização do 
professor; uma vez que é, nela, que o futuro docente enfrenta as primeiras 
dificuldades da profissão e dela seguirá para as fases seguintes. Conforme 
Mattar (2011, p. 1161) afirma:

Dada a grande quantidade e complexidade das atitudes, 
competências e habilidades que compõem o conjunto 
de objetivos a serem alcançados em um processo ideal 
de formação de professores de Arte, não é difícil consta-
tarmos que o período que compreende a formação ini-
cial pode não ser suficiente para tanto [...].

Mattar (2011) defende a ideia de parcerias entre as universidades e as 
unidades de ensino; assim, o futuro aluno-professor não precisará enfren-
tar esta fase solitariamente. O saber advindo da experiência fundamenta o 
exercício cotidiano da profissão, por meio das experiências vivenciadas e que 
são incorporadas, individual e coletivamente, pelos sujeitos, por meio das 
disciplinas da formação inicial, o estágio curricular, conforme sinaliza Tardif 
(2011). Ele, ainda, afirma que os saberes da experiência são diferentes dos 
demais, pois “[...] são, ao contrário, formados de todos os demais, mas ‘poli-
dos’ e submetidos às certezas construídas na prática e na experiência” (TAR-
DIF, 2011, p. 54). Coloca, então, a experiência como um status de formativi-
dade, algo muito importante no percurso da formação docente.

O uso do termo experiência, para Dewey (2010), não é um mero fa-
zer, mas ação pensada e intencional, algo que acontece quando o sujeito, 
no caso, o licenciado em Artes, torna-se capaz de estabelecer relações entre 
aquilo que lhe atravessa: a vida e o conhecimento dentro de um determinado 
contexto. 

Assim, busca-se entender que a profissionalização do professor de Artes 
acontecerá ao longo de toda a sua vida profissional, no sentido de compreen-
der as experiências vividas como possibilidades de transformação e reflexão 
sobre si mesmo; além de uma concepção de que os saberes da experiência 
não são verdades absolutas, mas formas de compreender e lidar com aqui-
lo que nos acontece. A formação desse professor precisa ser marcada com 
tomadas de consciência e avaliação de si mesmo, a partir da vivência dessas 
experiências.
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RESIDÊNCIA ARTÍSTICA: QUE ESPAÇO É ESTE?

Ao estudar a RA é importante levar em conta a sua especificidade, pois 
se trata de uma modalidade de atuação artística bastante distinta. Segundo 
Moraes (2009) pode-se identificar as RA como espaços de criação e troca 
de conhecimentos, na qual os artistas/criadores recuperam a diversidade, 
a complexidade e as relações entre arte e vida. Cabe destacar ainda que o 
deslocamento do artista se constitui, possivelmente, na chave mestra para o 
processo de RA, uma vez que o confronta com formas diferentes de produção 
cultural, mudando a maneira como o artista vê e pensa a sua arte que, de 
maneira geral, tem um processo de construção solitário.

Residência, que, segundo os dicionários Aulete (2012) e Michaelis 
(2018), significa: 1. Morada habitual em determinado lugar: a residência nem 
sempre coincide com o domicílio legal; 2.Permanência obrigatória no lugar 
em que se exerce uma função: o engenheiro da estrada tem aqui residência; 
3. Casa de habitação; domicílio; lar; morada. E seus sinônimos são: estância, 
domicílio, habitação, morada. E podemos dizer que o conceito de Residência 
não é uma ideia nova como parte do processo formativo profissional. 

Giglio e Lugli (2013), coordenadoras do Curso de Pedagogia, da UNIFESP 
– campus Guarulhos, relatam sobre o Programa de Residência Pedagógica 
(PRP), oferecido, desde 2007, como parte de uma experiência formativa di-
ferenciada, durante o curso de graduação, na forma de estágios curriculares 
concebidos como Residência Pedagógica. Esta Residência é inspirada na ex-
periência da tradição de formação médica, de onde foi retirado o princípio da 
imersão, adaptando o modelo como parte da formação inicial dos pedagogos 
no processo de contato sistemático e temporário com práticas profissionais 
reais.

Residência Médica (RM), também, é um outro tipo de Residência; ou 
seja, é o momento em que o médico recém-formado se constitui como tal, 
sendo auxiliado por um grupo, entre eles, residentes e superiores (esses já 
formados e com maior experiência), para tornar-se um especialista em uma 
determinada área. É, nesse momento, que se dá a formação profissional, 
quando o estudante passa a interagir com os pacientes. A RM, para Horii 
(2013), está fortemente ligada à prática, à vivência e à convivência no hospi-
tal. A duração das RM varia de acordo com a especialidade médica escolhida. 

A disseminação atual desses programas de estadia, no Brasil e no exte-
rior, vem ao encontro às necessidades dos artistas de experimentar o mundo 
em seus vários espaços, com pesquisas in situ4, integrando-se a comunidades 
criativas e tirando proveito dessa troca de ideias e das novas práticas. Este 
4 Denominam-se pesquisas in situ os trabalhos que são realizados nos próprios locais de expo-
sição. O que é próprio do campo da arte contemporânea. Para maiores esclarecimentos dessa 
abordagem, consultar Jesus (2008).
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nomadismo artístico contemporâneo abraça esta finalidade de descober-
tas, renovação da consciência e novas soluções visuais (HORA, 2006; JESUS, 
2008).

Acreditamos que o principal ganho que uma RA propicia é o encontro: 
de artistas, de ideias, de perspectivas artísticas, de condições técnicas e es-
truturais que possibilitam o desenvolvimento de processos criativos, uma vez 
que a arte desenvolve e estimula a sensibilidade, o poético, o inesperado, 
fazendo parte da natureza da criação e quando se junta um grupo de artistas, 
com características distintas, você potencializa a criação e suas possibilida-
des.

Para Hora (2006), as RA não são os únicos meios de viver e criar fora de 
se lugar de origem, os festivais, concursos e oficinas internacionais também 
representam oportunidades de intercambio. 

Ao se entender a RA, como um espaço social do conhecimento prático 
e profissional, podemos compreender, conforme explica Abdalla (2006), que 
é necessário analisar melhor o espaço social deste conhecimento, chamando 
a atenção para suas dimensões formativas. Consideramos, assim, que este 
espaço social de conhecimento pode se configurar em uma prática: em ex-
periências e nos conhecimentos em situação.

Para Bourdieu (1996), o espaço social é um espaço virtual teórico, em 
que as diferenças sociais são organizadas e, ao mesmo tempo, se articulam 
as posições sociais dos agentes (indivíduos) com as disposições (habitus) e as 
tomadas de posição (práticas). Como estas diferenças e distâncias são ape-
nas relacionais, ou seja, elas só existem umas em relação às outras, e não de 
forma absoluta (ABDALLA, 2004).

A posição social no espaço, segundo Bourdieu (1996), define-se pela 
incorporação de dois capitais fundamentais: o capital econômico, constituído 
pelos diferentes fatores de produção (trabalho e produção) e pelo conjunto 
de bens econômicos (renda, patrimônio e bens materiais); e o capital cul-
tural, que corresponde ao conjunto de qualificações intelectuais produzidas 
pelo sistema escolar ou transmitida pela família.

Para Bourdieu (1989), o habitus é incorporado, nos variados espaços 
sociais, em um processo de socialização familiar, escolar, profissional, que 
vão proporcionar novas disposições que podem orientar as práticas dos 
agentes. Estas disposições adquiridas, sobretudo, no espaço familiar, são as 
mais marcantes e condicionam a obtenção de novas disposições no decorrer 
da trajetória de vida, conforme explica Bourdieu (1996, p.22), “são os 
princípios geradores de práticas distintas e distintivas”, e podem ser também 
considerados esquemas classificatórios, princípios de visão e de divisão 
e gostos diferentes, que se tornam a representação de como a cultura de 
grupo e a história pessoal moldam a mente e, consequentemente, a ação 
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social deste indivíduo. O habitus estabelece as diferenças nas práticas, nos 
bens e nas maneiras como cada sociedade se organiza.

A partir da teoria da ação, de Bourdieu (1996), Abdalla (2004, p. 212) re-
comenda “pensar em um espaço social de relações [...] em que os agentes ou 
os grupos são distribuídos em função de sua posição, formado por estruturas 
objetivas, ao qual o autor dá o nome de campos sociais, estruturas incorpo-
radas, ou seja, habitus.” Esse espaço é também considerado um campo de 
forças ou campo de lutas / de poder em que os agentes enfrentam, podem 
ou não o transformar.

Abdalla (2004) destaca, a partir da ideia do espaço social na formação do 
professor, uma possibilidade geradora de novos habitus nas dimensões: pes-
soal, com a constituição de uma identidade mais autônoma; didática, com 
a construção de uma relação que pode se tornar mais horizontal e humana; 
organizacional, com as possibilidades de ressignificar a escola; profissional, 
a reflexão constante para a melhoria na qualidade da ação deste professor.

A RA pode ser um espaço de formação e transformação, em que o su-
jeito que o vivencia se desloca e vive por um período de tempo, fora de sua 
zona de conforto. Outros impactos dessa experiência representam algumas 
possibilidades de reflexão. Em primeiro lugar, acerca do entrelaçamento en-
tre teoria e prática, nos cursos que formam professores de Artes no Brasil, e 
as dificuldades que existem na superação tanto do praticismo como do ex-
cesso de teoria no campo da formação dos professores nessa área. E, em 
especial, para o professor-artista, consideramos que tais espaços formativos, 
como as RA, são indispensáveis.

Em segundo lugar, pela valorização artístico-cultural do professor-artis-
ta, participante das experiências com as RA, considerando a potencialização 
das mesmas nas dimensões do desenvolvimento pessoal, profissional e orga-
nizacional, conforme anuncia Nóvoa (1992).

Resumindo: a formação do artista acontece durante toda a sua vida 
profissional, assim como a formação do professor e/ou do professor-artista. 
Entretanto, é preciso considerar, para além dos saberes da docência e/ou do 
conhecimento profissional, assim como das técnicas, dos métodos e procedi-
mentos. O professor e o professor-artista se constituem enquanto sujeitos de 
suas histórias e das histórias de vida de seus alunos, nos espaços sociais, em 
que vivem e, sobretudo, no enfrentamento dos desafios do cotidiano escolar.

CONSIDERAÇÕES

RA funcionam tanto como incubadoras de iniciativas, estéticas e reflexões 
na arte contemporânea, como podem significar uma nova injeção de ânimo 
nas artes, saberes e fazeres tradicionais. A confiança e o conhecimento 
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que o artista adquire durante este período é da maior relevância, pois 
esta experiência vai acompanhá-lo durante toda sua trajetória pessoal e 
profissional.

Como professora artista, esta experiência, trouxe-nos o entendimento 
da importância deste processo como possibilidade de educação transforma-
dora do professor de arte, além da potencialização das dimensões do desen-
volvimento pessoal, profissional e organizacional do sujeito envolvido nesta 
experiência.
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RESUMO

Diante de um pensar sobre o contexto de crises e mudanças a atuação 
do educador ganha relevância, porém muitas vezes com pouca percepção 
deste sobre a sua força como agente de transformação. O trabalho intenciona 
demonstrar e refletir sobre a importância do conhecimento teórico e da 
iniciação da prática docente, evidenciados no percurso de acadêmicos até 
se tornarem professor.  Considerando essa relevância, compartilhamos uma 
das experiências das pesquisadoras, professores dos Cursos de Licenciaturas 
em Pedagogia, Ciências Biológicas, Geografia, História e Matemática de uma 
universidade particular em Santos – SP. Este estudo objetiva relatar como as 
discussões realizadas no espaço acadêmico com universitários dos cursos de 
licenciaturas, sobre a importância da formação teórica podem contribuir na 
formação dos educadores. O estudo de natureza qualitativa e bibliográfica 
pautou-se em pesquisadores que discorrem sobre a temática, como Aranha 
(2006), Cunha (2004), Demo (2007), Nóvoa (2001), Freire (2003), Freire e 
Shor (1987) dentre outros, bem como em documentos oficiais (BRASIl, 2010; 
2015). O trabalho discute a importância do conhecimento teórico como 
possibilidade de alicerçar a prática, permitindo ao docente construir uma visão 
social e política, criar possibilidades para transformar a escola em um local de 
formação do indivíduo, a partir do desenvolvimento de novas oportunidades 
para o exercício docente e a aprendizagem. O resultado evidenciou aos futuros 
professores sua capacidade de construção do conhecimento, a importância 
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da formação teórica como forma de referenciar sua prática, sua visão de 
mundo, de sociedade e de homem. Os licenciandos ao terem experiência 
com a educação básica colocaram em prática as discussões e as propostas 
de sala de aula – formação de educadores intelectuais transformadores, por 
meio da ação-reflexão-ação.

Palavras–chave:  Educação Básica. Universidade. Formação de Profes-
sores. Teoria e Prática.

INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa refletir sobre algumas questões que emergiram das 
pesquisadoras como docentes nas licenciaturas de Pedagogia, Ciências Bioló-
gicas, Geografia, História e Matemática em uma Universidade privada na ci-
dade de Santos - SP.   O interesse em relatar estas reflexões ocorre da troca de 
informações das docentes com os acadêmicos, alguns já ministravam aulas 
em algumas turmas na escola básica pública na condição de ‘professor-alu-
no’ - estagiário de licenciatura - exerciam docência em caráter de excepcio-
nalidade, na falta de professores licenciados. A apresentação de experiên-
cias compartilhadas na sala de aula acadêmica estavam relacionadas a várias 
questões, entre elas a  percepção da sociedade sobre a pouca qualidade da 
aprendizagem das crianças e jovens nas escolas brasileiras, fato relacionado à 
atuação do professor em exercício na escola básica, embora não seja o único 
fator responsável pelo baixo desempenho dos alunos na educação básica, a 
formação do professor  realizada nos cursos de licenciatura também deve ser 
alvo de discussão. A formação inicial dos educadores ocorre, na maioria das 
vezes, em Instituições de Ensino Superior privada. Cumprindo um preceito 
da legislação, estas instituições adotam em seu Projeto Pedagógico por meio 
dos componentes curriculares, a Educação ao Longo de Toda a Vida, confor-
me orientação apresentada pela UNESCO (DELORS, 2006).  

No cotidiano das aulas das pesquisadoras em que a discussão e a visão 
crítica era estimulada nos licenciandos, foi apresentado a trajetória da educa-
ção no Brasil, em que a negação ao direito educacional era mais visível, e que 
o acesso ao conhecimento não era dividido de forma igualitária, pois como 
lembra Aranha (2006, p. 343), “na sociedade dividida em classes, a posse dos 
instrumentos de sistematização do saber não se dá de maneira homogênea, 
mas excludente, privilegiando alguns poucos”.

Estas leituras conduziam algumas interlocuções realizadas pelos acadê-
micos, tais como: os estudos teóricos permitem o desenvolvimento de prá-
ticas significativas para o processo de aprendizagem? Será que o professor 
compreende a relevância da relação teoria e prática para o êxito do trabalho 
pedagógico? Será que a escola percebe seu papel na contemporaneidade, 
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na formação do cidadão, na divisão de saberes com vistas a uma sociedade 
igualitária?”

O presente estudo tem como objetivo relatar como as reflexões realiza-
das no espaço acadêmico sobre a importância do conhecimento teórico con-
tribuem na  formação dos educadores, com vistas a construção de práticas 
emancipadoras.

Para discutir este estudo tomamos como base as pesquisas de teóricos 
que abordam a temática. Os estudos de Cunha (2004), Freire (2003), Soares 
(2001) abordam o processo democrático que vincula à ideia de participação, 
cuja finalidade é propiciar condições para que o aluno aprenda, destacando 
em Nóvoa (2001), o valor da formação como uma atividade fundamental na 
escola. Partilhando desse pensar, apresentamos Demo (2007) que destaca 
que a teoria deve ser combinada à prática. Bem como em documentos (BRA-
SIL, 2010; BRASIL, 2015) oficiais que pudessem fornecer subsídios para ilumi-
nar as ideias contidas nesse trabalho.

REFLETINDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS TEÓRICOS 
PARA A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Nos contatos dos docentes e dos acadêmicos já em exercício na docên-
cia ou apresentando suas vivências do período em que eram alunos, per-
cebeu-se que havia uma preocupação em discutir sobre a importância do 
conhecimento teórico para a melhor prática. Iniciamos nossos estudos ob-
servando o princípio que todos compreendemos conceitos teóricos quando 
visualizados na prática, o que podemos constatar em nossas salas de aula, da 
educação infantil ao ensino superior.              

Segundo Demo (2007), a teoria deve ser combinada à prática, pois des-
sa forma a teoria se confronta com a prática, renovando-se, e a prática sem-
pre se volta à teoria, refazendo-se. Os estudos de Freire (2003), também, 
apresentam a relação entre a articulação teoria e prática ao afirmar ação-re-
flexão-ação. Para Nóvoa (2001, p. 20), “é no espaço concreto de cada escola 
em torno de problemas pedagógicos ou educativos reais que se desenvolve a 
verdadeira formação. Universidades e especialistas externos são importantes 
no plano teórico e metodológico.” 

A opção por realizar um estudo acerca dos saberes teóricos como ins-
trumentos para a melhor prática dos professores no contexto da escola de-
ve-se ao fato de se entender o espaço escolar como locus privilegiado de 
formação, iluminado pelos estudos já desenvolvidos. Assim entendemos que 
há uma realimentação do processo que sempre estará em transformação. 
Esta compreensão, no entanto, está em construção apesar de perdurar há 
décadas, somos frutos de uma educação tradicional, em que a reprodução da 
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informação era a base do saber, esta visão nos tornou herdeiros de processos 
fixados em raízes resistentes no passado. Entretanto é necessário observar a 
evolução da sociedade, do homem atual em consonância com as necessida-
des de um novo tempo.

O novo tempo vivido apresenta os avanços tecnológicos, 
diferentes formas de acesso ao conhecimento, com no-
vos processos de relação. Paralelo a estes novos tempos 
o homem vivencia crises e transformações que repou-
sam sobre dualidades [..]: a segregação entre trabalho 
manual e intelectual, o afastamento entre os que man-
dam e os que executam, o dualismo entre teoria e práti-
ca [...] (SOUZA, 2001, p.10).

Diante de um pensar sobre o contexto de crises e mudanças a atua-
ção do educador ganha relevância, mas com pouca percepção deste sobre 
a sua força como agente de transformação, afinal ele, muitas vezes, pouco 
compreende o processo de desigualdade gerado por práticas pedagógicas 
excludentes realizadas no interior da escola, não percebe a educação como 
um ato político. 

É preciso considerar que os professores foram formados por instituições 
de ensino que tinha como diretriz a permanência da cultura ‘do não 
questionar’, manter uma estrutura de sociedade definida a tempos e que 
deveria permanecer, sem dar-se conta que contribuem para a permanência 
do status quo. Nesse modelo percebemos a divisão do modo de produção 
no espaço educativo. Aos especialistas cabe a atribuição de planejar, organi-
zar, aos professores está determinado a execução, de acordo com o que foi 
determinado. Esta situação pode colocar o professor na condição de um pro-
fissional com limitações com pouca condição para questionar sua realidade 
e suas ações.

De acordo com o que é possível realizar torna-se necessário ajustar vá-
rias ações ordenadas entre si que revelem as causas da prática  docente  rea-
lizada, os fundamentos ali expressos, expondo assim a  ideologia com a qual 
contribui, mesmo sem ter a consciência do seu ato.

O TRABALHO DOCENTE E A COMPREENSÃO DE SUA AÇÃO

O trabalho do professor na sala de aula está fundamentado as diversas 
teorias, em alguns períodos fruto de determinado modismo, envolvidas 
por volume de informações e cobranças que conduzem ao exercício de 
metodologias que processam  de forma intuitiva ou seguindo um padrão 
definido pelo sistema ao qual está vinculado, sem que em muitas vezes, 
desenvolva uma visão crítica, agindo com uma postura de imparcialidade, em 
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um contexto no qual experimenta diferentes tendências de variadas teorias, 
sem que manifeste conhecer o caminho que está seguindo e nem o sentido 
da ação que desenvolve. Ou seja, não ter percepção dos fins que devem 
nortear sua prática (SOUZA, 2001).

Acreditamos que entre aspectos importantes para a formação docente 
está reconhecer que a finalidade maior da tarefa da função docente não é 
apenas transmitir a informação sequencial, o saber universal. Na contem-
poraneidade torna-se necessário construir novas formas de produção e dis-
tribuição do conhecimento, observando novas possibilidades de compreen-
der, interagir com o novo universo, a nova ordem de produção e as relações 
sociais que se estabelecem na sociedade e que devem ser consideradas na 
prática pedagógica.  Podemos afirmar que o processo pedagógico inicia em-
basado nas relações sociais e conduz à consolidação dessas relações para 
conviver em sociedade.

Reforçamos a necessidade do professor e da professora construirem e 
reconstruírem a prática, mas também enfatizamos que isto só será possível 
com conhecimento sobre os fundamentos teóricos, com uma visão política, 
social e crítica observando a realidade. Entendemos que estes conhecimen-
tos em alguns períodos recentes não constituíram a formação do professor, 
como nos verificamos abaixo:

Nas instituições de formação, os futuros profissio-
nais são normalmente ensinados a tomar decisões 
que visam à aplicação dos conhecimentos cien-
tíficos numa perspectiva de valorização da ciên-
cia aplicada[...]. Porém, mais tarde, na vida práti-
ca, encontram-se perante situações que, para eles, 
constituem verdadeiras novidades. Perante elas, procu-
ram soluções nas mais sofisticadas estratégias [...]; por 
vezes em vão. (ALARCÃO,1996, p. 13-14)

O professor por vezes ligado a uma percepção que as estratégias apre-
sentadas são únicas para a resolução das dificuldades em seu contexto, não 
olha para as possibilidades que dispõe, não valoriza sua criatividade e seu 
conhecimento elaborado a partir de sua prática e de outras experiências pre-
sentes na sociedade. Esta constatação leva a um quadro de determinismo de 
que nada pode ser transformado, entra em um quadro de estagnação. 

O ser humano ao ser privado de sua capacidade de agir a partir de seu 
pensar torna-se afastado de sua habilidade de agir de forma consciente, é 
impedido de compreender os elementos que determinam seu processo de 
construção e de perceber a sua autonomia.  

Os processos de formação dos educadores ao separar teoria e prática 
reduzem a capacidade do educador de pensar o seu “fazer pedagógico”, de 
conhecer a escola na sua organização social e histórica. 
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Entendemos que para repensar este quadro de determi-
nismo e fatalidade pelo docente “presos aos programas, 
aos horários, [...], que se expusessem ao dinamismo 
maior à maior mobilidade que se encontra dentro dos 
movimentos sociais, eles poderiam conhecer outras for-
mas de educação[...] seria uma experiência de abertura 
de novas perspectivas” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 53). 

Na atualidade a formação inicial de licenciados já promove possibili-
dades de atividades docentes e práticas, como elaboração de oficinas em 
espaços não formais e formais, destacando visita a escola pública. Trata-se 
de  relevante  articulação entre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica (BRASIL, 2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial e Continuada em Nível Superior (BRASIL, 2015), permitin-
do que futuros educadores possam desenvolver compromissos nos campos 
sociais, políticos e éticos, com vistas a contribuir para a consolidação de um 
processo democrático e com um olhar instigante sobre sua realidade.

As discussões em sala de aula embasadas nas afirmações dos teóricos 
aliadas a pratica constituiu-se em um dos aspectos positivos para a formação 
de futuros docentes como informam as reflexões apoiadas nas ideias Freirea-
nas (2003)  todos somos capazes de pensar, sobre nossa prática, consideran-
do  onde a escola está inserida, que realidade estamos vivenciando, o que  
contribui para o planejamento e implementação de situações de aprendiza-
gens significativas aos alunos, observando a sequência ação- reflexão-ação. 
Segundo Cunha (2004, p. 170), “A prática é que dá sentido às inquietações do 
ser humano. É preciso que a formação pedagógica se faça sobre ela”.

CONSIDERAÇÕES 

Ao final deste estudo os acadêmicos afirmavam que o professor da 
escola básica está ávido pelo conhecimento, apenas deseja que seja apre-
sentado de uma forma semelhante  ao cotidiano em que as diversas situa-
ções se entrelaçam, sejam estimulado a pensar, a descobrir novas realidades 
Percebem o conhecimento como em constante interação e evolução, assim 
como as relações. Não desejam uma escola hierarquizada, seletiva, distante 
da realidade. Nesse sentido, acreditamos que as discussões em sala de aula 
mobilizadas pela experiência das docentes pesquisadoras e a observação tra-
zida pelos acadêmicos já no exercício docente  proporcionaram aos futuros 
professores, a percepção de sua capacidade de construção do conhecimen-
to, a importância da formação teórica como forma de alicerçar sua prática e 
visão de mundo, sociedade e de homem, assim como o enfrentamento de 
problemas e desafios  com compromisso social e político. 
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O DIREITO À EDUCAÇÃO: POLÍTICAS, PESQUISAS E PRÁTICAS

166

CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA PARFOR PARA A 
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RESUMO 

Esta pesquisa tematiza a formação inicial de professores em Pedagogia, 
em convênio com o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 
Básica/Programa PARFOR, na Universidade Católica de Santos. Teve por ob-
jetivo principal compreender o processo de transformação da prática docen-
te de sujeitos que já atuavam em escolas públicas, de Educação Infantil ou 
de Ensino Fundamental, como educadoras leigas, sem formação adequada; 
ou eram professoras formadas apenas em nível médio, no extinto curso de 
Magistério. Portanto, todas sem graduação superior, conforme determina a 
atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996. O estudo 
norteou-se pela seguinte questão-problema: quais as contribuições da for-
mação PARFOR para a transformação da prática docente desses sujeitos? Ca-
racterizou-se como uma pesquisa de cunho qualitativo que compreendeu a 
coleta de dados por meio da abordagem metodológica denominada Grupo 
Dialogal, com fundamentação teórica em Domingues. O Grupo Dialogal foi 
formado por dezesseis professoras egressas do curso e foi realizado em qua-
tro sessões. A transcrição do material verbalizado foi submetida à técnica da 
análise de conteúdo, de acordo com Franco. Os resultados indicaram que o 
curso de Pedagogia/Programa PARFOR contribuiu significativamente para a 
transformação da prática dos sujeitos envolvidos na pesquisa, em três dimen-
sões: pessoal, didático-pedagógica, e identidade docente. As participantes 
concluíram que conseguiram superar a atuação em sala de aula meramente 
reprodutiva e mecânica, construindo uma práxis permeada pela reflexão e 
pela pesquisa. Consequentemente, sentiram-se mais autônomas e autoras 
de seu quefazer pedagógico. Por fim, a pesquisa considerou que o Programa 
PARFOR constitui-se em uma importante política pública para a melhoria da 
educação brasileira.

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES)
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Palavras-chave: Curso de Pedagogia. Programa PARFOR. Formação de 
professores. Prática docente.

INTRODUÇÃO

Este texto analisa os resultados de uma pesquisa proveniente de um 
Trabalho de Conclusão de Curso (SANTOS, 2014) e traz como preocupação 
central compreender o processo de transformação da prática docente viven-
ciado por professoras formadas no curso de Pedagogia/Programa PARFOR, 
na Universidade Católica de Santos.

A ideia da necessidade de transformação da prática docente, neste es-
tudo, refere-se ao fato de que as professoras que participaram do curso de 
formação inicial já atuavam em creches, em escolas de educação infantil ou 
de ensino fundamental, como educadoras leigos, sem formação adequa-
da; ou eram professores formados apenas em nível médio, no extinto curso 
de Magistério. Portanto, todas sem formação em nível superior, conforme 
determina a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 
9.394/1996).

Ao reconhecer que essas professoras, ao iniciar o curso, já traziam con-
sigo saberes da experiência, entretanto, a prática que exerciam ainda não 
estava impregnada da teoria necessária para um exercício profissional cons-
ciente e crítico, o estudo norteou-se pela seguinte questão: quais as contri-
buições da formação PARFOR para a transformação da prática docente des-
ses sujeitos?

Partindo da premissa de que o Plano Nacional de Formação de Profes-
sores para Educação Básica (Programa PARFOR) é uma política pública para 
suprir a defasagem de formação em nível universitário para os professores 
alfabetizadores, procedemos ao relato da pesquisa.

PROFESSORES REFLEXIVOS, PESQUISADORES E AUTÔNOMOS

A pesquisa foi desenvolvida com dezesseis professoras egressas do cur-
so de Pedagogia/Programa PARFOR, em quatro encontros realizados nesta 
Universidade. Teve início com a análise do Projeto Pedagógico do Curso, em 
que as pesquisadoras coordenaram os debates e as participantes puderam 
identificar que os termos que mais se destacavam para delinear o perfil do 
egresso eram: professor reflexivo, pesquisador, autônomo. Nesse sentido, o 
ponto de partida foi estudar os conceitos de professor reflexivo e professor 
pesquisador, bem como a paridade entre reflexão e pesquisa que fomenta 
a autonomia dos professores em processo de formação inicial universitária.
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De acordo com Pimenta (2002), o termo professor reflexivo conquistou 
espaço no contexto educacional no início da década de 1990, sendo essa 
expressão originada a partir dos estudos realizados por Donald Schön (1930-
1997), pesquisador americano. A autora esclarece que a proposta de reflexi-
vidade de Schön pode ser entendida da seguinte forma:

• reflexão na ação: ocorre quando os profissionais, durante a execução 
de suas ações, criam novas soluções, isto é, adquirem conhecimento 
prático;

• reflexão sobre a reflexão na ação: reflexão por meio da problematiza-
ção e investigação sobre os resultados alcançados por suas ações.

Desta forma, Pimenta (2002) afirma que Schön considera relevante a 
prática na formação de profissionais, desde que seja uma prática reflexiva. 
Isso configurou uma probabilidade de se instituir a pesquisa no quefazer dos 
profissionais, e, desse modo, firmou-se o termo professor reflexivo.

Segundo Dickel (1998, p. 45), o conceito professor-pesquisador originou-
-se por meio do trabalho de Lawrence Stenhouse (1926-1982), pesquisador 
inglês. Isso se deu pelo fato de que entre 1972 e 1975, Stenhouse desenvol-
veu projetos em escolas envolvendo “pesquisadores internos” (professores 
das escolas) e “pesquisadores externos” (pesquisadores universitários), em 
uma experiência voltada para o desenvolvimento do currículo.

Nóvoa (1995), por sua vez, afirma que “a experiência por si só não é 
formadora”. Para o autor português, o professor pesquisador e o professor 
reflexivo, no fundo, correspondem a correntes (conceitos) diferentes para di-
zer a mesma coisa. São nomes distintos, maneiras diferentes dos teóricos da 
literatura pedagógica abordarem uma mesma realidade. A realidade é que o 
professor pesquisador é aquele que pesquisa ou que reflete sobre a sua prá-
tica. Portanto, aqui estamos dentro do paradigma do professor reflexivo. É 
evidente que podemos encontrar dezenas de textos para explicar a diferença 
entre esses conceitos, mas, no fundo, eles fazem parte de um mesmo movi-
mento de preocupação com um professor que seja indagador, que assuma 
a sua própria realidade escolar como objeto de pesquisa, de reflexão e de 
análise.

Desse modo, podemos inferir que a pesquisa é o que consolida a refle-
xão crítica sobre a prática, ou seja, para Freire (2005, p. 29), o professor “pes-
quisa para conhecer o que ainda não conhece, para comunicar ou anunciar 
a novidade”. Assim, o professor-pesquisador é o que mais questiona e con-
vida os alunos à pesquisa. Conforme Freire (2005, p. 85), a curiosidade deve 
sempre estar atrelada à prática docente, pois “[...] sem a curiosidade que me 
move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”.

Em vista disso, Freire (2005) defende que a pesquisa é inerente à prática 
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docente, consequentemente, todo professor precisa ser pesquisador. Para 
mais, o autor destaca que a pesquisa é uma importante ação para transfor-
mar a curiosidade ingênua em uma curiosidade epistemológica, mais inves-
tigativa e cientificamente fundamentada. Entretanto, para que o educador 
ofereça aos educandos condições de reflexão sobre a sua realidade, a fim 
de transformá-la, a sua prática pedagógica precisa ser permeada pela criti-
cidade, isto é, a sua ação e o modo como ajuda seu aluno a produzir conhe-
cimento “deve superar a curiosidade ingênua, na medida em que vai sendo 
substituída pela curiosidade epistemológica”. (FREIRE, 2005, p. 31)

Nessa fase preliminar do estudo, foi possível reconhecer que pesqui-
sa e reflexão são atos que se complementam e, portanto, são indissociá-
veis na prática docente. Desse modo, a fim de que os sujeitos participantes 
avaliassem se haviam conseguido alcançar o perfil proposto pelo curso, foi 
necessário criar condições para uma discussão coletiva, bem como para o 
reconhecimento das estratégias formativas vivenciadas que promoveram o 
desenvolvimento de uma prática docente reflexiva, pesquisadora e autôno-
ma. Passamos, então, à distinção entre prática e práxis docente.

CONCEITUANDO PRÁXIS PEDAGÓGICA

Para Freire (2005), a docência é um aprendizado permanente na práxis, 
ou seja, no processo de ação-reflexão-ação que a postura educativa exige. De 
acordo com o autor, o professor também é um aprendiz e precisa aprender 
que ensinar exige criar condições para uma convivência afetuosa e respeitosa 
com os educandos, adotar uma postura aberta e curiosa, diante da consciên-
cia de que não sabe tudo e há sempre um universo a ser descoberto.

Tomando por base a concepção de educação-práxis freireana, o profes-
sor que exercita a pedagogia da autonomia (FREIRE, 2005) precisa aprender 
a provocar os estudantes a se assumirem como sujeitos na construção de 
conhecimento. Para tanto, o professor não deve abrir mão de sua compe-
tência técnica e científica, tampouco do rigor em seu trabalho, porque esses 
aspectos não são incompatíveis com a amorosidade necessária à pedagogia.

Acerca de teoria e prática, Pimenta (2001, p. 61) conceitua o termo prá-
xis, sob a ótica do materialismo histórico dialético, qual seja “as dimensões 
de conhecimento e de intencionalidade (atividade teórica) e a de intervenção 
e transformação (atividade prática) da atividade docente conferem-lhe o sen-
tido de atividade teórico-prático ou práxis”.

Podemos inferir dessa conceituação acima que, no processo de forma-
ção de professores, é essencial associar teoria e prática, pois a teoria instru-
mentaliza o olhar e a prática coletiva decodifica a teoria.

Foi exatamente essa ação de articular teoria e prática, atuando na práxis, 
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que os sujeitos envolvidos nesta pesquisa descreveram que vivenciaram, em 
conformidade com as propostas pedagógicas dos professores do curso de 
Pedagogia da Universidade Católica de Santos. Isso se deveu também ao 
fato desses sujeitos poderem confrontar a teoria estudada na universidade 
com a prática que exerciam, uma vez que a condição de professor-estudante, 
no contexto de formação do Programa PARFOR, possibilitou um novo olhar 
sobre a prática em exercício e, consequentemente, a sua transformação.

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PARFOR: RESULTADOS DA PESQUISA

No percurso da pesquisa, consideramos de capital importância utilizar 
a autoavaliação das professoras egressas do curso, como um instrumento 
metodológico, uma vez que ouvir as vozes desses sujeitos possibilitou iden-
tificar as contribuições da formação PARFOR para a transformação da prática 
docente leiga que exerciam antes da formação.

Sendo assim, o trabalho caracterizou-se como uma pesquisa de cunho 
qualitativo que compreendeu a coleta de dados, por meio da abordagem me-
todológica denominada Grupo Dialogal (DOMINGUES, 2011), que considera-
mos bastante apropriada para os propósitos da investigação.

O Grupo Dialogal compreendeu a formação de um grupo de opinião 
para a discussão do tema proposto pela pesquisa. Conforme Domingues 
(2011, p. 170), “o grupo dialogal constitui-se em uma estratégia para o tra-
balho investigativo, alicerçado num conjunto de técnicas (entrevistas livres 
e semiestruturadas)”. No grupo dialogal, atuamos propondo questões, bem 
como mediando a discussão de forma dialógica e, ainda, o espaço priorizado 
para realização da reunião dialogal foi o lugar de formação, especificamente, 
uma sala de aula na Universidade.

Decidimos também fomentar a autoavaliação do Grupo Dialogal me-
diante à análise do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), de modo que os su-
jeitos pudessem avaliar se os objetivos de formação, bem como o perfil de 
egresso projetados no PPC foram alcançados e, ao mesmo tempo, refletir 
sobre as transformações sentidas na prática.

As discussões do Grupo Dialogal aconteceram em quatro etapas no es-
paço/tempo de quatro encontros. Para realizar o Grupo Dialogal, foi neces-
sária a elaboração de seis perguntas norteadoras para a discussão, elencadas 
abaixo:

1. O Projeto Pedagógico do Curso está atualizado?

2. Os objetivos propostos estão coerentes com a formação que viven-
ciaram?
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3. Vocês atingiram o perfil de egresso proposto pelo curso?

4. Quais transformações sentiram na sua prática docente?

5. Quais estratégias formativas vocês perceberam que os professores 
utilizaram para que atingissem o perfil do egresso proposto pelo curso?

6. Quais dificuldades sentiram ao incorporar a teoria à prática?

Após a transcrição do processo dialogal, realizamos a identificação de 
categorias, analisando o conteúdo (FRANCO, 2007) das falas dos sujeitos.

A partir dessas categorias, foi possível depreender que a formação em 
Pedagogia/Programa PARFOR contribuiu para a transformação da prática dos 
sujeitos desta pesquisa em três dimensões:

• Dimensão Pessoal:

A minha visão sobre educação mudou. Hoje posso falar 
que não concordo com o que foi feito, que não é dessa 
forma, porque segundo “o autor tal” isso não é correto. 
(Sujeito 1)

Notei que a formação que recebi me tornou uma pes-
soa mais autônoma, crítica, responsável e pensante. O 
conhecimento que adquiri gerou uma mudança, primei-
ramente, pessoal, no meu jeito de opinar, pensar e de 
refletir, me tornei crítica. Consigo expressar meu ponto 
de vista, independentemente das outras pessoas concor-
darem ou não. (Sujeito 3)

A transformação pessoal é relevante na formação docente, uma vez 
que o professor é antes de tudo um ser humano. As suas histórias de vida 
(NÓVOA, 1995) dão sentido à profissão, visto que, ao se apoderarem da sua 
construção pessoal, passam a dar significado à profissão. As falas apresenta-
das nos remetem a transformações sobre as concepções que esses sujeitos 
tinham sobre a educação e, após o conhecimento adquirido na universidade, 
essa “visão”, como elas mesmos citam, modificou. As falas demonstram tam-
bém uma superação no que diz respeito à postura e autoestima, pois, ao final 
do curso, demonstraram sentir segurança ao se expressarem e ao se posicio-
narem em qualquer situação. Adquiriram autoconfiança em suas atitudes.

• Dimensão Didático-Pedagógica 

Consigo identificar, na prática, quando uma coisa é certa 
ou errada e questionar. Relaciono teoria com a prática, 
fundamento minhas ações didáticas nos teóricos estuda-
dos. (Sujeito 4)
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Eu percebo a teoria na prática, por isso me reconheço 
como professora. Somos profissionais do pensar, porque 
nós planejamos, colocamos na ação, pensamos sobre 
aquilo que foi feito, se não está legal, vamos refazer. É a 
ação-reflexão-ação. (Sujeito 6)

Essa dimensão trata da transformação da prática docente, por meio da 
teoria apreendida no curso, da concepção de prática que se transforma em 
práxis. Os sujeitos sentiram importantes transformações em suas práticas do-
centes, visto que se sentem realmente críticos, pesquisadores e reflexivos, 
capazes de aplicar a teoria na prática.

Analisando as falas nessa dimensão, percebemos que a conscientização 
epistemológica foi fundamental nessa transformação, porque aprenderam 
a relacionar a teoria estudada na universidade com a prática vivenciada no 
âmbito escolar.

Aprenderam a agir na práxis, ou seja, segundo Freire (2005), é na ação-
-reflexão-ação que a prática docente precisa acontecer. Podemos inferir que 
a prática leiga foi transformada, isto é, a prática docente, inicialmente me-
cânica e reprodutora, deu lugar à prática consciente permeada pela funda-
mentação teórica, repleta de intencionalidade e consciência de que a ação 
docente é exclusivamente centrada na aprendizagem dos alunos.

• Dimensão Identidade Docente

O conhecimento que adquiri gerou uma mudança, pri-
meiramente, como professora. No meu jeito de opinar, 
pensar e de refletir, me tornei crítica. (Sujeito 7)

Minha postura tem sido de extrema importância para 
adquirir respeito profissional até mesmo por parte de 
meus superiores. Isto tem sido muito importante não só 
em minha vida profissional, mas também pessoal. Notei 
que a formação que recebi me tornou uma profissional 
mais autônoma, crítica, responsável e pensante. (Sujeito 
8)

A construção da identidade docente dos sujeitos desta pesquisa foi de 
extrema relevância, visto que, ao ingressarem no curso, não conseguiam se 
ver como professoras. Isto se deve ao tratamento hostil que recebiam em 
suas unidades de ensino, à falta de reconhecimento profissional, condições 
precárias de trabalho, e até mesmo às diferentes nomenclaturas de suas fun-
ções (atendente de educação, educadora de desenvolvimento infantil, pa-
jem, cuidadora etc.).

Constata-se, nas falas dos sujeitos, que estes passaram a ser respeitados 
por seus superiores. Autoavaliaram-se como profissionais críticas e que 
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pensam, bem como professoras que conquistaram autonomia. Isso as 
fez sentir e estar na docência. Construíram individual e coletivamente a 
identidade de professoras/pedagogas.

Sobre identidade docente, recorremos ao pensamento de Abdalla 
(2006), ao explicar como o professor constrói a sua identidade docente.

O professor se conscientiza de sua liberdade à medida 
que ele gera possibilidade de ação [...] o conhecimento 
que foi possuindo a respeito de sua realidade educacio-
nal e as consequentes tomadas de posição foram se tor-
nando dois aspectos distintos de uma mesma manifesta-
ção de valor, provocando, assim, maneiras de ser e estar 
professor. (ABDALLA, 2006, p. 85)

Os sujeitos, ao relatarem que conquistaram autonomia em suas ações 
pedagógicas, demonstraram que se constituíram como professoras, identifi-
caram-se com a docência e perceberam que suas identidades profissionais 
foram sendo construídas.

Para que os sujeitos desta pesquisa alcançassem tais transformações, é 
pertinente saber como tudo isso foi possível. Sendo assim, a questão 5 foi im-
portante: quais estratégias vocês perceberam que os professores utilizaram 
para que atingissem o perfil do egresso proposto pelo curso?

Reconheceram estratégias de formação utilizadas durante o curso que 
favoreceram a pesquisa e a reflexão sobre a prática e sobre a teoria, como: 
elaboração de fichas-síntese de conteúdo; elaboração de registros reflexivos; 
diário de bordo; crônicas pedagógicas, criação de um blog, elaboração de 
projetos; relatórios e textos acadêmicos; elaboração de portfólios de avalia-
ção e/ou formação; realização de seminários de estudo/pesquisa coletiva; 
produção de documentários; projetos temáticos integradores; viagens cultu-
rais e produção de TCC.

O trabalho com escrita reflexiva, fundamentado por Pontes (2007, 2013, 
2014, 2016), foi desenvolvido com as professoras egressas do PARFOR, du-
rante quatro anos consecutivos. Nesse sentido, a pesquisadora explica que é 
possível criar possibilidades para o professor em formação desenvolver sua 
autoria pedagógica. Para Pontes (2016), o conceito de autoria pedagógica 
está associado tanto à área do pensar quanto à do fazer, pois o professor-au-
tor é aquele que desenvolve a autoridade de criar seu fazer com criticidade e 
autonomia, mantendo-se em processo contínuo de reflexão e pesquisa sobre 
a prática.

Finalizado o grupo dialogal, realizamos uma dinâmica de grupo, deno-
minada Brainstorming (MINICUCCI, 1982), também conhecida por “tempes-
tade cerebral”, a fim de sintetizar as concepções desses sujeitos acerca das 
transformações percebidas na prática docente.
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Desta forma, cada sujeito teve que mencionar a primeira palavra que 
vinha à cabeça que definisse a sua transformação, após a formação universi-
tária. As palavras citadas foram: transformação, autonomia, criticidade, au-
toconfiança, superação, respeito, questionamento, reflexão, conhecimento e 
autoavaliação.

Ao analisar as palavras-chave citadas acima, foi possível identificar que 
estas se encaixaram na composição das categorias de análise, a partir da 
transcrição das falas dos sujeitos, durante os encontros do Grupo Dialogal.

CONSIDERAÇÕES

Ao conhecer quais benefícios da formação PARFOR foram percebidos 
pelos sujeitos da pesquisa, ficaram evidenciadas as vivências formativas, com 
destaque para as estratégias de estímulo da reflexão e da pesquisa utilizadas 
pelos professores do curso. Segundo dados coletados no Grupo Dialogal, es-
sas estratégias possibilitaram uma ampliação no campo do pensar, do enten-
dimento, resultando na produção de conhecimento.

No que tange às dificuldades encontradas por esses sujeitos para in-
tegrar os conhecimentos teóricos à prática que exercem, referiram-se, prin-
cipalmente, à falta de compreensão por parte dos gestores das escolas e 
ao descompromisso de colegas de trabalho com a questão pedagógica dos 
alunos. Ou seja, essas dificuldades estão fora deles, estão em seus ambientes 
de trabalho que precisam ser transformados também. Essa constatação 
nos remete a Freire: “Educação não transforma o mundo. Educação muda 
pessoas. Pessoas transformam o mundo”. (FREIRE, 2008, p. 37)

Ainda, reconhecemos, no decorrer da pesquisa, que os sujeitos não 
“transpõem a teoria para a prática” e sim apreendem a teoria ao mesmo 
tempo em que exercem a prática docente, portanto atuam na práxis. Desta 
forma, a teoria foi dando sentido e ressignificando as suas práticas pedagó-
gicas.

Há muitas questões que este trabalho não conseguiu avaliar e mere-
cem ser pesquisadas em futuros trabalhos sobre a formação PARFOR, como, 
por exemplo, a resistência por parte dos gestores e prefeituras, em relação à 
aceitação desse novo profissional formado pelo PARFOR. Conforme os rela-
tos dos sujeitos pesquisados, não há ainda o devido reconhecimento profis-
sional, tampouco houve a inclusão desses recém-formados, no sentido das 
escolas os tratarem como os demais professores, oportunizando momentos 
para discussão e reflexão coletiva, ou seja, real participação docente, princi-
palmente nas creches.

Concluímos afirmando que o curso de Pedagogia/Programa PARFOR 
avaliado contribuiu efetivamente para a transformação da prática docente 
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das professoras egressas pesquisadas, e, consequentemente, está contri-
buindo significativamente para a melhoria da educação brasileira.
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RESUMO

O presente trabalho tematiza a escuta pedagógica das crianças que fre-
quentam a Educação Infantil como possibilidade, por parte dos docentes, de 
uma melhor compreensão da infância. A investigação se dá no contexto da 
escola pública, em uma unidade escolar que atende crianças de quatro a seis 
anos, situada em uma cidade no litoral paulista e tem a seguinte questão 
norteadora: como a escuta pedagógica pode contribuir nos processos de 
ressignificação da prática docente na Educação Infantil?  Os dados obtidos 
decorrem de uma pesquisa-formação de cunho qualitativo, em andamento, 
da qual participam voluntariamente cinco docentes que atuam no respectivo 
segmento. Os encontros acontecem no horário de trabalho pedagógico cole-
tivo – HTPC, e objetivam promover ações formativas nas quais os participan-
tes possam refletir a respeito das possibilidades que a escuta pedagógica das 
crianças, realizada individual e coletivamente pelos docentes no ambiente 
escolar, nos momentos das brincadeiras, das leituras, rodas de conversa e 
demais atividades que se dão ao longo da jornada da criança na escola, pode 
contribuir para ressignificar a prática docente. Especificamente, a pesquisa 
busca incentivar os docentes a oportunizar espaço/tempo na sua rotina para 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES).
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ouvir pedagogicamente o que falam as crianças sobre os seus sentimentos 
em relação à sua rotina escolar, seus espaços de autonomia, suas preferên-
cias, sentimentos, suas necessidades e conquistas, para posteriormente, res-
significá-las coletivamente junto ao grupo de participantes da investigação.  
A pesquisa acontece sob uma perspectiva freireana, e considera que seu de-
senvolvimento poderá resultar para os participantes, em ganhos pessoais, 
profissionais e na prática educativa, como pressupõe a investigação-ação 
tratada por Formosinho. A alteridade da criança e a importância do reco-
nhecimento da sua palavra são discutidos com aporte teórico em Passeggi, e 
os fundamentos e métodos da educação infantil, são estudados com aporte 
teórico em Oliveira. As abordagens referentes à infância estão subsidiadas 
na teoria da infância de Formosinho, que concebe a criança como co-cons-
trutora do seu processo de aprendizagem. Preliminarmente o estudo indica 
que a escuta pedagógica, realizada com intencionalidade, pode oportunizar 
melhor compreensão a respeito do que falam as crianças. Compreendemos 
também, até esta etapa em que a pesquisa se encontra, que as reflexões 
coletivas dos docentes, realizadas a partir das escutas pedagógicas das crian-
ças, confrontadas com a teoria, podem conduzir os docentes à compreensão 
de que a criança pode ser co-construtora do seu processo de aprendizagem, 
contribuindo assim para a ressignificação da prática docente.

Palavras-chave: Escuta Pedagógica. Educação Infantil. Prática docente. 
Pesquisa-formação.

INTRODUÇÃO

A escuta, adjetivada de pedagógica, representa, no âmbito desta pes-
quisa, uma possibilidade de superação das práticas existentes, a partir da 
escuta intencional das falas das crianças a respeito dos seus sentimentos, 
impressões, expectativas e demais manifestações que vivenciam na rotina 
escolar, logo, a proposição que atende a intencionalidade desta pesquisa é: 
como a escuta pedagógica pode contribuir nos processos de ressignificação 
da prática docente na Educação Infantil?  

No contexto da escola pública no qual a pesquisa se desenvolve, enten-
demos que uma das possibilidades para que a ressignificação da prática do-
cente aconteça , deva ser por meio da superação das práticas existentes, que 
decorrem do desenvolvimento da criticidade, que por sua vez acontece, na 
medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo 
contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza (FREIRE, 2002, p.34). 

É nesta perspectiva que a pesquisa-formação se desenrola, promovendo 
problematizações, provocações, questionamentos enfim, reflexões a partir 
das escutas, para que haja a possibilidade da transição, e não simplesmente 
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da ruptura, das práticas existentes (Freire, 2002), para uma prática mais 
adequada para as crianças pequenas da Educação Infantil. 

Ao considerarmos a reflexão no âmbito desta pesquisa compreendemos 
que prática docente e reflexão estão ligadas incondicionalmente, ou seja, a 
primeira pressupõe a presença da segunda, conforme Franco (2008, p.98): 
[...] quando se incorpora à concepção de prática docente o sentido da re-
flexividade, supera-se a representação de uma prática que se faz de modo 
rotineiro, linear, mecânico, e passa-se a considerá-la fruto da contextualidade 
do homem. 

Neste sentido nela desenvolvemos ações formativas, buscando sensibi-
lizar os docentes participantes da investigação, por meio da escuta pedagó-
gica, a considerar os contextos das crianças e se sentirem curiosos quanto a 
estes contextos, preferências, sentimentos, e assim buscar compreender o 
que é ser criança na visão da própria criança, e não a compreender apenas 
com o olhar do universo adulto (Passeggi,2014). 

A RELEVÃNCIA DA ESCUTA PEDAGÓGICA

A concepção de escuta aqui adotada é a de que escutar vai além da pos-
sibilidade auditiva de cada um; significa, aqui, a disponibilidade permanente 
por parte do docente que escuta a criança, da abertura para a sua fala, para 
seu gesto para as diferenças de cada um (FREIRE, 2002).

É nesse sentido que escutar pedagogicamente a criança exige amplitude, 
sensibilidade, intencionalidade, enfim curiosidade, para que os docentes 
vislumbrem um caminho diferente dos modelos pedagógicos aprendidos em 
programas de formação, ou vivenciados em suas experiências profissionais 
que pouco ou nada tem a ver com a realidade em que atuam, e que, por 
ausência da reflexão, acabam transportando-os para o seu cotidiano sem o 
crivo da criticidade, conforme discorre Oliveira (2011) quando trata da busca 
por uma proposta pedagógica para a infância. 

 Coadunamos com Oliveira (2011) e ampliamos sua fala a partir de pes-
quisa recente de Campos (2017), nela a autora enfatiza ser possível que haja 
pouca investigação na escola sobre o esforço que a criança realiza para co-
nhecer o mundo, uma vez que na escola estão presentes práticas escolari-
zadas; acrescenta que a criança é muito observada, porém pouco ouvida, e 
aponta a necessidade de se elaborar mais questionamentos, de se prosseguir 
investigando a criança, seus pensamentos e desejos.

Nesse mesmo sentido, o trabalho “A qualidade da educação: um estudo 
em seis capitais brasileiras” (CAMPOS et al, 2011),  apresenta o resultado da 
pesquisa desenvolvida em parceria com a Fundação Carlos Chagas, o Minis-
tério da Educação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento no segundo 
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semestre de 2009, destacando o baixo nível de qualidade da Educação Infan-
til, e sugere que as pesquisas aprofundem o conhecimento sobre as condi-
ções de funcionamento e as práticas pedagógicas adotadas nas instituições 
de Educação Infantil, avançando na direção de mostrar caminhos para alterar 
as condições levantadas.

Tal sugestão estamos adotando na medida em que investigamos a escu-
ta pedagógica com o propósito de ressignificar a prática docente, e conside-
ramos que a atualidade dos estudos acentua a relevância da escuta pedagó-
gica como proposta metodológica para construir uma prática docente crítica, 
alicerçada no diálogo, na reflexão coletiva e na rigorosidade, premissas que 
implicam responsabilidade, direcionamento, determinação e disciplina (FREI-
RE, 2002).

ESCUTA E DIÁLOGO: O EXERCÍCIO DA REFLEXÃO 

Na pesquisa-formação aqui apresentada, l participam voluntariamente 
05 (cinco) professores com experiências que variam de 13 (treze) a 22 (vinte 
e dois) anos de docência na Educação Infantil, se desenvolve inspirada nos 
pressupostos da investigação-ação tratada por Oliveira-Formosinho (2014), 
que nos coloca sua importância na formação do profissional reflexivo e des-
taca a relevância do conhecimento prático, conhecimento este que represen-
ta ponto de partida para o estudo da escuta pedagógica.

O conhecimento prático é construído em contextos cul-
turais, sociais e educacionais específicos, tem caracterís-
ticas coletivas que cada profissional experência em sua 
história de vida. É assim, experenciado por cada profis-
sional nos níveis inter e intrapessoal. (OLIVEIRA-FORMO-
SINHO, 2014, p. 30).

Nesse sentido, os pressupostos acima subsidiam a pesquisa em anda-
mento, pois a compreensão da amplitude dos contextos nos quais os partici-
pantes da pesquisa-formação se constroem, seus percursos pessoais e pro-
fissionais, percepções e sentidos que cada docente atribui para a construção 
do seu conhecimento prático, materializado na sua prática docente, é o fio 
condutor da investigação da escuta pedagógica.

A investigação busca, por meio da reflexão coletiva como pressuposto 
metodológico (FRANCO, 2008), oportunizar que todos os envolvidos na prá-
tica reflexiva possam se transformar em investigadores da prática, buscan-
do respostas para novos desafios, rompendo com procedimentos rotineiros, 
criando novas visões que transcendem o repertório atual e desafiando os 
seus participantes a encontrar alternativas de ação, buscando o rigor científi-
co para superar a consciência ingênua (FREIRE, 2002).
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As premissas acima orientam esta pesquisa para que, por meio da escu-
ta pedagógica das crianças, se possa conhecer seus interesses, motivações, 
desejos, dificuldades enfim, ouvi-las de forma holística, permitindo que sua 
fala colabore na co-definição da sua jornada de aprendizagem (OLIVEIRA-
-FORMOSINHO e FORMOSINHO, 2013). 

Com a intencionalidade de sensibilizar os docentes para a co-definição 
destacada acima, a investigação da prática acontece a medida em que os 
docentes participantes da pesquisa realizam as escutas, as quais possibili-
tam o surgimento dos desafios citados pela autora, conforme a descrição de 
um dos participantes que desenvolveu atividade de contação de histórias em 
uma turma de quatro anos; subsidiado das reflexões iniciadas nos encontros 
formativos, desenvolveu-a imbuído da intencionalidade da escuta sensível e 
atenta. 

 [...] as crianças escolheram o livro “Quem tem medo de 
monstro”, aí eu pensei, vou aproveitar esta situação para 
realizar a escuta coletiva. Todos falavam que não tinham 
medo de nada, mas foram relatando os seus medos; do 
fogo, do robô e algumas falavam baixinho, dava para 
ouvir, do filme da Moana. (Professor A). 

A escuta se mostra sensível (BARBIER, 2004), e sentir o universo afetivo, 
imaginário e cognitivo da criança desencadeia discursos que se entrecruzam 
com diferentes olhares sob a prática, possibilitando, conforme Franco (2008), 
desenvolver e atualizar a prática para torná-la reflexiva.

 [...] isso achei interessante porque eles trouxeram do 
contexto deles, foram relacionando o tema medo com o 
filme que está em alta da Moana, porque lá tem vários 
tipos de medo, então eles relacionaram com a realidade 
deles, no filme a Moana é corajosa [...], mas tem que ter 
limite também. (Professor B).

No espaço no qual a pesquisa-formação ocorre, intencionamos contri-
buir para que exista um espaço institucional onde se busque construir uma 
cultura do diálogo, da intercomunicação, onde se valorizem os comporta-
mentos colaborativos, solidários, críticos, intersubjetivos (FRANCO, 2008, 
p.99) que promovam o despertar para novas possibilidades na prática docen-
te, como a fala da participante.

[...] o legal é ver a expressão da criança, a gente pode 
ir bem mais além escutando com foco. Observei que 
preciso trabalhar a questão do medo, mas também da 
autonomia e do limite. Eu tenho aluna que não vai ao 
banheiro sem uma coleguinha junto, por conta do medo 
[...]. (Professor A).
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Estas reflexões iniciais expõem os saberes da experiência dos partici-
pantes, que foram confrontados com a teoria ao longo dos estudos realiza-
dos, permitindo a construção do diálogo que sela o relacionamento entre 
os sujeitos cognitivos (Freire, 2002), conhecendo os interesses das crianças, 
motivações, desejos, medos enfim, diálogo que possibilitou ouvi-las de for-
ma holística, permitindo que sua fala possa colaborar na codefinição da sua 
jornada de aprendizagem (OLIVEIRA-FORMOSINHO 2007). 

 E é com base nesse movimento, em que se vislumbram as necessidades 
das crianças, e onde são apontadas as demandas a serem trabalhadas, que 
analisamos preliminarmente que a pesquisa-formação oportuniza espaços 
reflexivos nos quais se avança na direção de uma prática docente mais ade-
quada para a criança pequena.

CONSIDERAÇÕES

A pesquisa-formação está oportunizando reflexões que poderão de-
sencadear transformações na prática docente,  criando novas visões, enten-
dendo os problemas de outra forma, para além do repertório atual (Franco, 
2008), possibilitando o surgimento de espaço para a escuta não como tare-
fa rotineira e automatizada, entendida como conhecimento tácito, mas sim 
como um conhecimento teórico e ético (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007) que 
considere a criança em todo processo de elaboração e construção do conhe-
cimento, para que assim os docentes possam vislumbrar caminhos possíveis 
atribuindo novos sentidos para o seu fazer, ou seja, ressignificando a prática 
docente.
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RESUMO

Trata-se de projeto de pesquisa inicial para o curso de Mestrado 
Profissional em Educação do PPGMPE da Universidade Federal do Espírito 
Santo – UFES. Ao considerar a trajetória acadêmica dos professores em seus 
processos e meios de formação em nível superior, percebe-se às vezes uma 
desarticulação com a prática pedagógica adotada, onde suscita intervir e 
problematizar a questão do desempenho didático frente às suas necessidades 
com as dos discentes. Assim, o problema é: quais são os fatores que influem 
positiva e negativamente na formação de professores nos cursos de docência 
do ensino superior? Esta questão busca um olhar sobre o desempenho 
didático na construção do saber. Evidencia-se a fala comum dos estudantes 
como sendo a falta de didática de alguns professores ocorrendo tanto na 
educação básica como no ensino superior. É destacado que os professores 
do ensino superior não possuem formação didática consistente para mediar 
o processo de ensino e aprendizagem, resultando assim em sérios entraves. 
Desta forma, os objetivos da investigação se concentram em explorar, 
descrever, discutir e analisar a formação de professores em docência do 
ensino superior buscando a prática pedagógica no processo de ensino e 
suas múltiplas determinações no espaço formativo acadêmico. O referencial 
teórico será pautado nas pesquisas sobre a formação de professores em 
docência do ensino superior, as práticas pedagógicas incluindo a didática e 
os processos de ensino-aprendizagem. A metodologia proposta no tipo de 
pesquisa se configura como uma investigação de caráter qualitativo, estudo 
exploratório e revisão bibliográfica. Na coleta de dados serão utilizadas 
junto aos docentes universitários, entrevistas em profundidade de caráter 
semiestruturado. As entrevistas serão gravadas, transcritas integralmente e 
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os dados serão submetidos à análise de conteúdo onde seu processo passará 
por três etapas básicas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 
resultados e interpretações. Ressalta-se que a análise de conteúdo se dará 
por unidades temáticas, que são abstrações de nível mais alto, inferidas de 
sua conexão com uma estrutura ou padrão único no conteúdo. O resultado 
esperado se concentra na elaboração da dissertação com a apresentação de 
um Relatório Crítico-Reflexivo por meio de um Projeto de Intervenção no 
espaço institucional de atuação do pós-graduando, com orientações técnicas 
acerca do processo formativo de professores em docência do ensino superior, 
servindo de modelo para que os cursos de pós-graduação nesta área possam 
basear seus estudos com os futuros docentes e até mesmo atualizar com os 
que já se encontram em atividade, um treinamento mais prático e até mesmo 
reflexivo sobre a necessidade e importância de ser professor universitário e 
como a didática influencia em sua formação e no seu modo de agir. 

Palavras-chave: Formação de professores. Docência no ensino superior. 
Didática. Ensino e Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Ao considerar a trajetória acadêmica dos professores em seus processos 
e meios de formação em nível superior, percebe-se às vezes uma desarticula-
ção com a prática pedagógica adotada, onde suscita intervir e problematizar 
a questão do desempenho didático frente às suas necessidades com as dos 
discentes. Assim, o problema é: quais são os fatores que influem positiva e 
negativamente na formação de professores nos cursos de docência do ensi-
no superior? Esta questão busca um olhar sobre o desempenho didático na 
construção do saber.

Desta forma, a proposta e relevância da investigação se concentram em 
descrever, discutir e analisar a formação de professores em docência do ensi-
no superior refletindo acerca da teoria e prática que serão utilizadas em suas 
aulas. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral

Investigar a formação do professor no curso de docência no ensino su-
perior buscando a prática pedagógica no processo de ensino e suas múltiplas 
determinações no espaço formativo acadêmico.
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Objetivos Específicos

• Descrever a prática pedagógica na formação do professor universi-
tário, seus princípios de aprendizagem e competências essenciais para 
ensinar;

• Discutir as técnicas de ensino, a utilização dos recursos didáticos, a 
avaliação da aprendizagem e o planejamento do processo educativo na 
formação de professores para a docência superior;

• Analisar os fatores determinantes que contribuem positivamente e 
negativamente na formação de professores em docência do ensino su-
perior, como também a construção da sua própria identidade.

REVISÃO DE LITERATURA

Estudos anteriores já evidenciaram a natureza essencial da didática na 
formação de professores para o ensino superior (LIBÂNEO, 2013; MASETTO, 
1993; PIMENTA, 1993, 1996, 2005, 2010; PIMENTA e ANASTASIOU, 2002). O 
foco do processo está na formação de professores por meio da prática peda-
gógica entendendo que a didática se permeia das relações interdisciplinares.

No momento onde se discutem sobre a formação do professor univer-
sitário e seu ingresso na vida acadêmica, questões reflexivas emergem sob a 
ótica dos saberes pedagógicos e epistemológicos formando paradigmas re-
lativos, uma vez que as IES – Instituições de Ensino Superior, recebem cada 
vez mais, professores sem prévia experiência na função docente e ainda há 
diversos docentes que mesmo apresentando um excelente arcabouço teóri-
co, necessitam rever sua prática pedagógica.

Nessa linha, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 259), aludem sobre o pro-
cesso de docência no ensino superior falando que:

O avançar no processo de docência e do desenvolvimen-
to profissional, mediante a preparação pedagógica não 
se dará em separado de processos de desenvolvimento 
pessoal e Institucional: este é o desafio a ser hoje, consi-
derado na docência do ensino superior.

O que se vê em geral são professores que por diversas razões, circunstân-
cias e até mesmo interesses variados, se estabelecem no campo universitário 
com seus conhecimentos técnicos e áreas de atuação diversas sem terem ne-
nhum contato anterior com os conhecimentos nas áreas das ciências humanas e 
sociais implicando desta forma, a não compreensão de fatos que regem a educa-
ção como fruto de um processo e produto formativo no seu desempenho.
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No artigo intitulado Formação de Professores: saberes da docência e 
identidade do professor (PIMENTA, 1996, p. 72), informa que as pesquisas 
sobre a prática estão anunciando novos caminhos para a formação docente. 
Um deles refere-se discussão sobre a identidade profissional do professor, 
tendo como suporte teórico-metodológico a questão dos saberes que cons-
tituem a docência e o desenvolvimento dos processos de reflexão docente 
sobre a prática. É esse caminho que estamos percorrendo, na tentativa de 
re-significar os processos formativos a partir da reconsideração dos saberes 
necessários à docência, colocando a prática pedagógica e docente escolar 
como objeto de análise.

A formação de professores em docência no ensino superior deve na 
atualidade, ser revestida da prática pedagógica, pois num contexto dinâmico 
que a sociedade vive em pleno século XXI, não há que se admitir a grande 
lacuna que a falta da didática ainda persegue a formação docente no ensino 
superior. Até mesmo pelo fato da inserção de novas tecnologias educacionais 
e metodologias ativas, percebe-se que o problema está mesmo relacionado 
à construção da identidade do próprio docente, corroborando assim com as 
pesquisas de Pimenta (1993, p. 128).

Essa prática profissional advinda nos cursos de formação de professores 
tem em sua gênese a didática como ponto de partida. Nas palavras de Mase-
tto (1993, p. 133) “entendemos por Didática uma reflexão sistemática sobre 
o processo de ensino que tem por objetivo a aprendizagem em uma situação 
formal (institucional) de educação, buscando alternativas para os problemas 
da prática pedagógica em sala de aula. Sala de aula vista como um espaço 
de convivência humana e de relações pedagógicas. Sala de aula como espa-
ço-síntese da ação educativa do professor que integra e articula os conheci-
mentos teórico-científicos, os técnicos-práticos e os políticos-estruturais em 
função da realidade social brasileira.”

Para os problemas da prática pedagógica desta sala 
de aula, a Didática busca alternativas que facilitem a 
aprendizagem, a partir das teorias e conhecimentos 
produzidos sobre o processo de ensino. Estas teorias se 
manifestarão adequadas à prática pedagógica se enca-
minharem os problemas apresentados ou deverão ser 
substituídas por outras que apresentem saídas para as 
questões concretas em pauta. Neste sentido, a Didática 
faz o papel de mediação entre as reflexões teóricas e a 
prática (MASETTO, 1993, p. 133).

Desta forma, Pimenta (2005, p. 16) informa que pesquisas recentes têm 
se voltado a análise da prática docente, indagando-se por que, nas práticas 
pedagógicas e nas organizações escolares, se praticam teorias outras que 
não necessariamente aquelas produzidas pelas recentes investigações das 
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ciências da educação. [...]. Em decorrência, têm colocado em foco a formação 
dos professores – a inicial e a contínua.

METODOLOGIA - TIPO DE PESQUISA

A investigação se definirá como uma pesquisa de caráter qualitativo, 
tipo considerado mais adequado para a investigação de valores, atitudes e 
percepções do público pesquisado sendo orientada pela preocupação de 
entendê-lo em profundidade (GONÇALVES; MEIRELLES, 2002). Conforme 
Minayo (1993, p. 10), as metodologias utilizadas em pesquisas qualitativas 
são entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do significado 
e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 
sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 
transformação, como construções humanas significativas.

Esta pesquisa também será caracterizada como um estudo exploratório 
buscando analisar a formação de professores em docência do ensino superior 
e seu desempenho didático na construção do saber. De acordo com Verga-
ra (2004), os estudos exploratórios são realizados em áreas onde “há pouco 
conhecimento acumulado e sistematizado”. Esse tipo de pesquisa apresenta 
mais flexibilidade quanto aos procedimentos de coleta de dados e ao tama-
nho das amostras, além de não ter o compromisso de explicar os fenômenos 
que descreve, embora eles possam servir de base para explicações.

Será utilizada a pesquisa bibliográfica fundamentando o referencial teó-
rico sobre o problema proposto. Ela “é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 
2008). Revistas, jornais e redes eletrônicas são consideradas fontes de mate-
rial bibliográfico também.

METODOLOGIA - COLETA DE DADOS 

Para a obtenção de dados primários, ou seja, aqueles que serão cole-
tados pelo pesquisador para solucionar o problema do estudo em questão, 
serão utilizadas entrevistas em profundidade de caráter semiestruturado. Se-
gundo Marconi e Lakatos (1999), as entrevistas em profundidade permitem 
obter informações relevantes, precisas e aprofundadas que não se encon-
tram disponíveis em fontes documentais. A coleta de dados será realizada 
pelo próprio pesquisador por meio de um roteiro de questões abertas, ela-
borado em um único questionário para todos os participantes da pesquisa.

Os informantes que são os sujeitos da investigação, serão os professores 
vinculados a uma Faculdade Privada situada ao norte do Estado do Espírito 
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Santo, que se constituirá o cenário da investigação.

METODOLOGIA - TRATAMENTO DE DADOS

As entrevistas serão gravadas, transcritas integralmente e os dados se-
rão submetidos à análise de conteúdo, cuja definição, funcionamento e obje-
tivos são apresentados por Bardin (2011), nos seguintes termos:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos sistemáticos e obje-
tivos de descrições do conteúdo das mensagens, indica-
dores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/
recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BAR-
DIN, 2011, p. 47).

O processo de análise de conteúdo se dará pelas três etapas básicas: 
pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpreta-
ções (BARDIN, 2011) e segundo a classificação proposta por Cooper e Schin-
dler (2003, p. 347), a análise de conteúdo se dará por unidades temáticas, 
que são abstrações de nível mais alto, inferidas de sua conexão com uma 
estrutura ou padrão único no conteúdo.

METODOLOGIA - CRONOGRAMA DE PESQUISA

Etapa Ano 1 Ano 2 
1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

1º 
Sem. 

2º 
Sem. 

Levantamento de 
referências 

X    

Análise e revisão do 
material 

X    

Leituras e fichamentos X    
Redação inicial X    
Redação final  X   
Revisão   X  
Apresentação e defesa 
pública 

  X  

Entrega da versão final    X 
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RESUMO

A pesquisa - de abordagem qualitativa - visa tratar do tema da formação 
de professores e investigar se o Programa de Residência Pedagógica (PRP) -  
instituído pela Capes, em 2018  - contribui para a formação de qualidade de 
futuros professores, além de avaliar a importância da escola pública-campo 
de Residência no processo de formação (dos estudantes e a formação con-
tínua dos professores que acolhem os estudantes nas escolas). A pesquisa 
objetiva analisar - por meio de análise documental, observações e entrevistas 
- se há no processo de implantação do PRP em duas Instituições de Ensino 
Superior (IES) da região da Baixada Santista/SP contribuições significativas 
para a superação da desarticulação entre teoria e prática em cursos de Licen-
ciatura. Pretende-se trabalhar com os conceitos desenvolvidos por Pimenta 
(2013) que discute a formação de professores e pedagogos a partir da unida-
de teoria e prática e a interface com as atividades de estágio; Nóvoa (1995, 
2003), que trata do processo de profissionalização dos professores; José 
Contreras (2012), pela análise crítica sobre a autonomia do professor, como 
intelectual crítico na busca pela emancipação intelectual e Zeichner (2008, 
2014) sobre a formação de professores voltada para a transformação social 
e a relação escola-universidade, além de tratar da necessidade do professor 
pesquisar a sua própria prática e reconhecer as teorias que as embasam.

Palavras-chave: Formação de Professores. Programa de Residência Pe-
dagógica. Políticas Públicas Educacionais. Ensino Superior. Estágio Curricular.
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Tendo em vista a necessidade de proposições acerca da formação de 
professores para a educação básica (em especial a partir da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB/EN 9.394/96 – e das políticas decorrentes 
desse processo), percebe-se a tentativa de vários governos de propor Políti-
cas Públicas que visem aprimorar a formação dos professores.

Observamos o caráter generalizante de alguns cursos de formação de 
professores o que pode levar a fragilidades devido à fragmentação curricular, 
disciplinas desarticuladas, além da não articulação entre teoria e prática, sem 
contar com a baixa procura por parte dos jovens interessados na profissão, 
uma vez que ela não se apresenta atrativa, valorizada ou reconhecida por 
grande parte da sociedade, o que leva a uma precariedade no campo da do-
cência.

Faz-se cada vez mais urgente entender que deve haver uma maior inte-
ração entre a escola e as IES que foram professores, uma vez que é na escola 
que se tem o campo para a pesquisa e aprimoramento no que diz respeito à 
função do professor. O caminho a ser percorrido para esse estudo deve ser 
da escola à universidade ao se verificar as reais necessidades das escolas pú-
blicas ou, ainda, a partir das práticas presentes na escola, entender e discutir 
quais as teorias que as orientam.

Para Nóvoa (2003, p.5), 
É evidente que a Universidade tem um papel importan-
te a desempenhar na formação de professores. Por ra-
zões de prestígio, de sustentação científica, de produção 
cultural. Mas a bagagem essencial de um professor ad-
quire-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.

É preciso pensar a formação do professor, conforme afirma Gomes 
(2015, p. 204):

Tornar-se professor supõe considerar os saberes invisí-
veis desenvolvidos ao longo do percurso formativo do 
professor, que apresentam impacto na trajetória docen-
te e, sobretudo, nas práticas pedagógicas, tanto ou mais 
do que saberes apreendidos nos cursos de formação. 
Aprender a ser professor envolve, portanto, um proces-
so de formação e de aprendizagem profissional (grifo do 
autor).

A busca pela qualidade da formação de professores pode ser identifi-
cada na proposta do Programa de Residência Pedagógica (PRP), - como uma 
ação de imersão no campo profissional da docência - pois, segundo o Edital 
6/2018 - Retificado (BRASIL, 2018, p. 1),
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O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA VISA

I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por 
meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prá-
tica e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre 
teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diag-
nóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas 
e metodologias; 

II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licen-
ciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica; 

III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, pro-
movendo sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o egresso 
da licenciatura e estimulando o protagonismo das redes de ensino na 
formação de professores. 

IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos 
cursos de formação inicial de professores da educação básica às orien-
tações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Sabemos do distanciamento que existe entre o que é proposto pelas 
Políticas Públicas de Educação e o que efetivamente acontece nas escolas e 
salas de aula. Pretendemos, na presente pesquisa, verificar o alcance do PRP 
no que concerne à efetiva melhoria na qualidade da formação do professor 
de cursos de Licenciatura, uma vez que a pesquisadora começou sua carreira 
atuando na educação básica, trabalhando desde a educação infantil até o 
ensino fundamental I, tendo, depois, devido à graduação em Letras, passado 
por todas as séries do ensino fundamental II e ensino médio até chegar aos 
cursos de Graduação e Pós-graduação, o que justifica a preocupação com a 
formação de novos professores.

É foco deste estudo investigar a efetividade da qualidade formativa em 
duas IES: uma instituição de Santos e outra de São Vicente, ambas privadas 
e situadas na região da Baixada Santista/ SP. É relevante ressaltar que a 
pesquisadora já participou do Programa Institucional de Iniciação à Docência 
(PIBID) e vem daí uma das inquietações que a levaram a buscar respostas 
para a qualidade da formação docente, uma vez que inicialmente o PRP foi 
apresentado como uma melhoria do PIBID.

O problema de pesquisa se apresenta: Qual a efetiva contribuição do 
PRP/Capes para a real integração entre teoria e prática em cursos de Licencia-
tura para docentes dos cursos, estudantes participantes do PRP/Residentes e 
professores das escolas-campo?
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O objetivo da pesquisa é analisar o processo de implantação do PRP em 
duas IES da Baixada Santista que participam do PRP da Capes, verificando 
desde o processo de implantação dos Projetos Institucionais junto às Secre-
tarias de Educação dos municípios de Santos e São Vicente, verificando a for-
mação dos Residentes e demais envolvidos no processo de formação integral 
do grupo envolvido, tanto na formação universitária como na relação com as 
escolas-campo.

Como ancoragem teórica, atuaremos com os conceitos desenvolvidos 
por Pimenta (2013) a partir da relação teoria e prática e as interfaces com 
as atividades de estágio. Nóvoa (1995, 2003), que trata do processo de pro-
fissionalização dos professores, tendo como foco que a atividade e a expe-
riência, por si só, não formam ninguém a não ser que estejam inseridas num 
contexto de reflexão para, assim, poderem ser transformadas em material 
de formação. O autor afirma que é necessário considerar as dimensões in-
dissociáveis do desenvolvimento pessoal, profissional e institucional, como 
formação do ser integral.

O estudo de José Contreras (2012) pela análise crítica sobre a autono-
mia do professor, conforme os múltiplos sentidos que o termo assume em 
diversos contextos, as concepções educativas defendidas e o papel desem-
penhado pelos professores em cada circunstância, servirá de alicerce para 
a análise e contextualização da pesquisa. O autor trata do professor como 
intelectual crítico na busca pela emancipação intelectual.

Zeichner (2008, 2014) contribuirá com suas ideias sobre a formação de 
professores voltada para a transformação social e a relação escola-universi-
dade. Além de tratar da necessidade de o professor pesquisar a sua própria 
prática e reconhecer as teorias que as embasam, percebendo quais são as 
teorias que dão suporte a elas, o autor também trata da necessidade de am-
pliação das vozes dos professores e da colaboração entre escola e universi-
dade, na busca pela emancipação profissional e intelectual e a justiça social.

Gomes (2011, 2013) auxiliará com fundamentação importante e rele-
vante por meio das experiências relatadas na experiência do Programa de Re-
sidência Pedagógica da Unifesp - Guarulhos. O PRP pode ser encarado como 
uma iniciativa relevante para a construção de espaços de estudos que bus-
quem a articulação entre teoria e prática ao mesmo tempo em que integram 
escola e universidade, articulando a formação inicial e o exercício profissional 
da docência. Além disso, serve de forte aliado na integração com o estágio 
curricular supervisionado, por poder utilizar, entre outros recursos, os exem-
plos advindos de situações reais de sala de aula, uma vez que os Residentes 
ficam imersos em um ambiente profissional.

A metodologia terá uma abordagem qualitativa, uma vez que, no dizer 
de Minayo (2010, p.22), “ela trabalha com o universo de significados, motivos, 



195

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização das variáveis.”

A pesquisa será organizada em etapas integradas. Num primeiro mo-
mento será feito um levantamento bibliográfico de materiais e pesquisas 
sobre o tema da pesquisa e as palavras-chave. Paralelamente, será feito o 
acompanhamento de um grupo de Residentes das duas IES que participam 
do PRP e que atuam em escolas de educação básica da região da Baixada 
Santista/SP. Será realizada análise documental de documentos orientadores 
da Política Nacional de Formação de Professores, do PRP (do MEC/Capes) e 
das IES investigadas (relatórios e diários de campo do processo formativo). 

Objetiva-se fazer um acompanhamento do processo de implantação do 
PRP nas instituições pesquisadas por meio do acompanhamento dos grupos 
envolvidos.

Tal acompanhamento será feito por meio de um convite às IES e aos 
sujeitos (professores dos cursos de licenciatura, Residentes e professores das 
escolas-campo de educação básica) para participar da pesquisa, formalizado 
por meio de uma Carta de Apresentação e de Termo de Consentimento Li-
vre e Esclarecido (TCLE), após aprovação pelo Conselho de Ética (Plataforma 
Brasil).

Serão utilizados como instrumentos de pesquisa o diário de campo (fei-
to pela pesquisadora e demais envolvidos no projeto), entrevistas eventuais 
e análise documental, na forma de acompanhamento do processo de implan-
tação do PRP nas IES investigadas. 

Entende-se que tais instrumentos são uma forma de fazer com que, tan-
to os licenciandos (Residentes) como os docentes (professores de cursos de 
Licenciatura e das escolas-campo) reflitam sobre o PRP e seu desenvolvimen-
to como um todo, “no sentido de mobilizá-los para uma busca pessoal vol-
tada aos aspectos educacional, cognitivo e profissional” (SOARES et al, 2011, 
p. 666).

Programas de indução à docência como o PRP/Capes podem ser vistos 
como uma alternativa para fortalecer e valorizar a formação inicial dos gra-
duandos em licenciatura e a relação com escolas de educação básica, pela 
imersão no campo profissional, uma vez que é possível levar em conta as 
conexões que se constroem entre os saberes presentes nas universidades e 
os encontrados nas práticas dos professores nas unidades escolares, valori-
zando  a realidade vivenciada in loco nas escolas públicas, por meio de pro-
blematizações que levem a proposições de melhoria da qualidade da escola 
pública de educação básica na relação entre universidade (docente orienta-
dor e Residente) e escola-campo (professor preceptor).
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RESUMO

A promoção da saúde bucal na vida da criança, a formação de hábitos 
alimentares saudáveis e de higiene, deve fazer parte de um conjunto 
de ações mais amplas, notadamente da área da saúde e da educação. 
Objetivos: O objetivo geral do trabalho é explorar o cenário de demandas 
sociais e a necessidade de uma nova formação para educadores do Ensino 
Fundamental com base em novas metodologias de ensino em Saúde Bucal, 
a fim de fornecer dados concretos para subsidiar o planejamento de ações 
sobre Educação em Saúde Bucal nas escolas, de forma multiprofissional, 
envolvendo professores e equipes especializadas. Assim, tem como hipótese, 
de que a inclusão do tema “promoção em saúde bucal” no currículo escolar 
da educação básica é essencial para o desenvolvimento integral da criança. 
Metodologia: A metodologia de pesquisa adotada é descritiva, bibliográfica, 
com enfoque qualitativo e quantitativo, cuja coleta de dados se deu em 11 
escolas da rede Municipal de Fazendo Rio Grande/PR, em uma população 
de 677 professores da rede pública de ensino. Foi escolhida a metodologia 
de análise de discurso para analisar as falas dos professores, que trata os 
discursos coletados pelo questionário semiestruturado. Resultados obtidos: 
A pesquisa buscou estabelecer, como objetivo, a importância da saúde bucal 
na vida da criança e do adolescente pela inclusão da orientação da prevenção 
da higiene bucal no currículo escolar. A partir das discussões apresentadas, 
bem como, pelo fato de atender crianças em faixas etárias que oportunizam 
a adoção de medidas educativas e preventivas, pode-se considerar que os 
estabelecimentos de ensino são espaços valiosos quando o assunto é a 
promoção de informações em saúde, inclusive de higiene bucal. Verificou-
se, também, que programas educativos e preventivos dirigidos a escolares 
do ensino fundamental, em distintas localidades brasileiras e de outros 
países, têm obtido resultados altamente satisfatórios quanto à melhoria das 
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RESUMO

A promoção da saúde bucal na vida da criança, a formação de hábitos 
alimentares saudáveis e de higiene, deve fazer parte de um conjunto 
de ações mais amplas, notadamente da área da saúde e da educação. 
Objetivos: O objetivo geral do trabalho é explorar o cenário de demandas 
sociais e a necessidade de uma nova formação para educadores do Ensino 
Fundamental com base em novas metodologias de ensino em Saúde Bucal, 
a fim de fornecer dados concretos para subsidiar o planejamento de ações 
sobre Educação em Saúde Bucal nas escolas, de forma multiprofissional, 
envolvendo professores e equipes especializadas. Assim, tem como hipótese, 
de que a inclusão do tema “promoção em saúde bucal” no currículo escolar 
da educação básica é essencial para o desenvolvimento integral da criança. 
Metodologia: A metodologia de pesquisa adotada é descritiva, bibliográfica, 
com enfoque qualitativo e quantitativo, cuja coleta de dados se deu em 11 
escolas da rede Municipal de Fazendo Rio Grande/PR, em uma população 
de 677 professores da rede pública de ensino. Foi escolhida a metodologia 
de análise de discurso para analisar as falas dos professores, que trata os 
discursos coletados pelo questionário semiestruturado. Resultados obtidos: 
A pesquisa buscou estabelecer, como objetivo, a importância da saúde bucal 
na vida da criança e do adolescente pela inclusão da orientação da prevenção 
da higiene bucal no currículo escolar. A partir das discussões apresentadas, 
bem como, pelo fato de atender crianças em faixas etárias que oportunizam 
a adoção de medidas educativas e preventivas, pode-se considerar que os 
estabelecimentos de ensino são espaços valiosos quando o assunto é a 
promoção de informações em saúde, inclusive de higiene bucal. Verificou-
se, também, que programas educativos e preventivos dirigidos a escolares 
do ensino fundamental, em distintas localidades brasileiras e de outros 
países, têm obtido resultados altamente satisfatórios quanto à melhoria das 

condições de higiene bucal e de redução do índice de cárie. A saúde bucal 
constitui um fator importante para manter de uma boa qualidade de vida. 
A promoção da saúde lança desafia a reorientação dos serviços de saúde 
a mudarem a prática que é usada de assistência à doença e promoverem 
uma atenção integral às pessoas em suas necessidades, buscando maior 
qualidade de vida. O preparo do cirurgião-dentista para trabalhar com a 
ideia da promoção da saúde é de importante nesse processo de mudança. 
Os professores precisam ser preparados para assumir um papel integral na 
saúde bucal de seus alunos, contando com apoio de dentistas e profissionais 
de saúde. Deve estar preparado para um ensino voltado a facilitar o “saber 
fazer”, ou seja, como chega a um determinado fim.

Palavras-chave: Saúde bucal. Promoção da saúde. Educação. 
Professores. 

INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, a educação em saúde na escola foi pautada nas 
individualidades sem considerar a realidade das crianças envolvidas. Para 
tanto, aconteciam ações isoladas nas escolas com foco na saúde a partir de 
um enfoque assistencialista de educação, sem que as inter-relações cotidia-
nas e a conscientização em saúde surtissem efeito. 

Desta forma, para que mudanças significativas aconteçam na vida do 
cidadão, é preciso traçar programas em saúde que vislumbrem uma ação 
integradora com o setor educacional onde os educadores e profissionais de 
saúde possam desenvolver políticas públicas que potencializem competên-
cias que sirvam de base para enfrentar os problemas sociais da população 
que, neste caso, é a promoção de saúde bucal da população.

De acordo com Libâneo (2013), a escola tem por principal função na 
sociedade, a democratização dos saberes, garantindo para as crianças uma 
base cultural. É um local essencial para o desenvolvimento da democracia 
participativa, já quer possibilita a prática da cidadania consciente e empe-
nhada com os interesses de grande parte da sociedade.

É importante considerar que a educação não é somente ensino, e 
nem tão pouco um fenômeno apenas do espaço escolar, pois ela tem como 
particularidade a seleção e transmissão de díspares saberes, de acordo com 
cada espaço onde ela é praticada. 

Sob tais visões, a escola é um dos locais privilegiados para o exercício 
educativo, já que a forma escolar sobressai como forma que domina a edu-
cação na sociedade contemporânea, de tal maneira, que se confunde com a 
educação propriamente dita.  Assim, hoje, quando se reflete sobre educação, 
automaticamente se pensa em escola. Para Saviani (2007) o ambiente esco-
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lar é o ideal para mudanças. 
Nesse sentido, é de fundamental importância a promoção não só de 

políticas públicas e de ensino integradas, assim como proporcionar maior 
capacitação dos professores, como exercício constante de atualização e de 
práticas de atendimento às demandas sociais na escola. Giroux (2003, p. 56) 
considera que a escola pode ajudar os alunos a desenvolver o seu potencial 
crítico e, para tanto, basta que sejam alteradas a metodologia e o currícu-
lo oficial, o que favorece os estudos sociais, considerando-se a escola como 
agente de socialização, que vem a promover atividades reflexivas e liberta-
doras. 

Para Frazão e Narvai (2008) mesmo com a comprovação da eficácia e do 
baixo custo das técnicas preventivas, desenvolvidas por meio de ações cole-
tivas e programáticas, pouca importância tem recebido, mesmo pelo Poder 
Público, a continuidade e extensão da cobertura das mesmas. 

METODOLOGIA

O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa em Seres Humanos do Centro Universitário Internacional UNINTER, com 
Parecer nº 1.797.480, em 28 de outubro de 2016. Após o projeto foi exposto 
à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município da Fazenda Rio 
Grande, que aprovou a sua execução. Foi escolhida a metodologia de análise 
de discurso para analisar as falas dos professores, que trata os discursos cole-
tados pelo questionário semiestruturado. Os dados quantitativos, coletados 
através dos questionários, foram agrupados em um banco de dados com o 
auxílio de um software específico para esta sistematização e analisados pos-
teriormente com os resultados expressos em tabelas e gráficos.
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RESULTADOS

Gráfi co 1: Temáti cas trabalhadas em sala de aula sobre promoção de saúde

     

Fonte: O Autor (2017).

Gráfi co 2: Informações sobre saúde bucal 

Fonte: O Autor (2017).
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Gráfi co 3: Material didáti co mais usado para abordagem do assunto “saúde bucal”. 

     

Fonte: O Autor (2017).

Gráfi co 4: Envolvimento do professor na saúde bucal dos alunos 

Fonte: O Autor (2017).

     

 

     

 



203

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Gráfi co 5: Nível de conhecimento para trabalhar saúde bucal com os alunos 

     

Fonte: O Autor (2017).

Gráfi co 6: Principais difi culdades enfrentadas pelo professor

     

Fonte: O Autor (2017).
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DISCUSSÃO

De acordo com Hanauer (2011), professores quando questionados em 
relação à inclusão de assuntos sobre saúde bucal em suas aulas, 93,4% rela-
taram que ministram esses assuntos, número um pouco maior comparado 
com 77% dessa pesquisa. Para Pauleto (2004) a função da escola é ir para fora 
dos muros, pois a criança não vive isolada, nem mesmo a família, já que os 
indivíduos são permeáveis a todas as circunstâncias ao seu redor, a todas as 
influências da sociedade, mesmo a exercida na prática escolar.

No trabalho de Garbin et al. (2013) sobre o entendimento dos profes-
sores sobre saúde bucal em Araçatuba, São Paulo, somente 34,8% dos pro-
fessores disseram que receberam orientação sobre saúde bucal durante sua 
formação. Granvilee et al. (2007), avaliando o conhecimento de professores 
do ensino fundamental sobre saúde bucal, apenas 21,1% dos profissionais 
relataram ter recebido informações sobre o tema durante a formação peda-
gógica, número bem próximo quando comparado aos 19% dessa pesquisa 
que informaram que receberam na graduação.

De acordo com Santos (2009), quanto aos concluintes de Pedagogia, 
86,8% acharam que o professor deve atuar como educador em saúde bucal, 
percentual um pouco abaixo dessa pesquisa, onde 93% dos professores pes-
quisados responderam que o professor deve estar envolvido no processo de 
promoção de saúde bucal. 

Segundo Vasconcelos (2001) a atuação dos professores no processo de 
construção de hábitos adequados em saúde bucal é benéfica, podendo al-
cançar melhores níveis de saúde e higiene bucal. São pequenos os índices de 
higiene bucal das crianças em idade escolar, o que demonstra uma carência 
nos cuidados de prevenção nessa idade o que fortalece a precisão de um 
trabalho, com metodologias apropriadas ao desenvolvimento físico, mental 
e emocional das mesmas. Para Vasel (2008) é importante que as escolas im-
plantem um programa básico de educação em saúde bucal, com transmissão 
de hábitos alimentares, higiene bucal, informes sobre placa bacteriana e de-
senvolvimento da cárie e da doença periodontal e  sobre uso do flúor.

Garbin et al (2013), 68% professores responderam existir práticas de de-
senvolver ações e atividades de promoção de saúde bucal na escola, percen-
tual bem próximo aos professores dessa pesquisa, onde 60% dos professores 
responderam que também desenvolvem essas atividades. 

No estudo de Santos (2009), 49% dos concluintes de Pedagogia respon-
deram estar apto a orientar pais e alunos a respeito de uma correta alimenta-
ção e higienização e sobre Educação em Saúde Bucal, números bem iguais aos 
respondentes dessa pesquisa que é de 50%. Para Ferreto e Fagundes (2009), 
a educação em saúde bucal no ambiente escolar é uma opção promissora 
para o processo de educação em saúde, devido à facilidade de aprendizagem 
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por parte da população infantil. 
Segundo Hanauer (2011), professores quando questionados a respei-

to da maior dificuldade encontrada para realizar atividades educativas em 
saúde e higiene bucal na escola, 46,6% professores citaram a falta de conhe-
cimento sobre esses assuntos, percentual bem acima dessa pesquisa onde 
27% responderam a falta de informação sobre a temática.

Denota-se então, a importância de que na escola, durante o ano letivo, 
a educação em saúde bucal seja realizada por meio de palestras sistemáticas 
voltadas aos alunos de acordo com a faixa etária, aos professores, pais, en-
fim, a toda comunidade escolar.

CONSIDERAÇÕES

Esta pesquisa buscou estabelecer, como primeiro objetivo, a impor-
tância da saúde bucal na vida da criança e do adolescente pela inclusão da 
orientação da prevenção da higiene bucal no currículo escolar, bem como, 
pelo fato de atender crianças em faixas etárias que oportunizam a adoção 
de medidas educativas e preventivas, inclusive aquelas que não têm acesso 
aos cuidados profissionais, pode-se considerar que os estabelecimentos de 
ensino são espaços valiosos quando o assunto é a promoção de informações 
em saúde, inclusive de higiene bucal. 

O segundo objetivo específico consistiu em especificar as medidas ne-
cessárias para a relação Saúde Bucal e escola. A realização da presente pes-
quisa objetivou explorar sistematicamente o cenário de demandas sociais, 
com a percepção de que é necessária uma nova formação para os educado-
res do Ensino Fundamental da Rede Pública de ensino, em amostra realizada 
no município de Fazenda Rio Grande/PR, com base na descoberta de novas 
metodologias de ensino em Saúde Bucal, para que se possa levantar dados 
concretos de subsídios no planejamento de ações sobre Educação em Saúde 
Bucal nas escolas, de forma multiprofissional, envolvendo professores e equi-
pes especializadas.  

O terceiro objetivo específico foi delinear a implantação de ações que 
levem ao desenvolvimento de programas de saúde nas escolas pesquisadas; 
verificar a formação específica dos professores no que se refere à Promoção 
de Saúde Bucal dos educandos e averiguar como a escola irá prever o desen-
volvimento do tema Saúde Bucal em seu plano pedagógico.

Para efeito de última análise, recorre-se a importância de se ater ao 
modo de vida de uma pessoa, que por sua vez, pode ser considerado bené-
fico ou maléfico à sua saúde, dependendo do conjunto de comportamentos 
adotados ao longo da sua vida. É preciso mudar comportamento, mudar die-
ta, mudar higiene, enfim, estar motivado, tendo a certeza de que, sobretudo, 
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buscar a melhoria da qualidade de vida através de ações educativas em saú-
de é exercer a plena cidadania.
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RESUMO 

Memória curricular é um patrimônio público e integra o repertório de 
referência para o processo de implementação de políticas de currículo e de 
formação de professores. Considerando essa premissa, este trabalho de pes-
quisa em andamento tem como objetivo central reunir, compilar e organi-
zar os documentos oficiais e as memórias dos Coordenadores Pedagógicos 
para resgatar o percurso histórico da construção do currículo do município de 
Santo André, localizado na Região do Grande ABC Paulista, no período com-
preendido entre 2006 a 2016. Compreender as diferentes concepções que 
têm orientado as práticas pedagógicas desse município é de grande relevân-
cia, sobretudo no contexto de discussão da BNCC (Base Nacional Comum Cur-
ricular) recentemente aprovada. O estudo possui caráter qualitativo e se dará 
por meio da revisão da literatura, análise documental e registro de histórias 
orais. Como instrumento de coleta de dados serão utilizados questionários e 
entrevistas semiestruturadas com os Coordenadores Pedagógicos (CP) que 
participaram da construção do currículo de Santo André durante três admi-
nistrações públicas no período analisado. Destarte, para além da discussão 
do conceito de currículo, na primeira parte do estudo será essencial identi-
ficar, nos documentos oficiais, as teorias e concepções que fundamentaram 
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as políticas curriculares para os anos iniciais do Ensino Fundamental da rede 
pública municipal de Santo André à luz da literatura desse campo temático. 
Subdivididas em teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, discorreremos so-
bre as relações do currículo com o contexto histórico e social analisado, bus-
cando identificar e compreender a presença dessas diferentes abordagens 
nas orientações curriculares, objeto deste estudo. Na segunda parte, busca-
-se identificar concepções de currículo dos Coordenadores Pedagógicos, uma 
vez que elas organizam e estruturam as práticas pedagógicas e o trabalho de 
formação continuada dos docentes no âmbito da escola. Enquanto sujeito 
formador e transformador, o Coordenador Pedagógico é desafiado a articu-
lar as discussões sobre currículo com os elementos identitários da equipe 
docente construídos historicamente. A partir do resgate e análise dos do-
cumentos e memórias dos profissionais da educação do município de Santo 
André, espera-se reunir subsídios para a produção de um memorial, objeti-
vando contribuir para a continuidade das políticas públicas educacionais que 
permeiam a construção de novas propostas curriculares para a cidade. 

Palavras-chave: Currículo. Memórias. Santo André. Coordenador Peda-
gógico. 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa dialoga com o resgate da trajetória his-
tórica e das memórias de documentos e registros que permearam a forma-
ção das diferentes concepções sobre o que é currículo, construídas pelos pro-
fissionais da educação que atuaram em caráter de função gratificada como 
Coordenadores Pedagógicos nas unidades escolares do município de Santo 
André, entre os anos de 2006 e 2016.

Um novo tempo na política educacional do município de Santo André 
está se configurando, e entre continuidades e retrocessos, a Secretaria da 
Educação mobiliza-se para a construção de uma nova proposta curricular. 
Frente a este cenário, muitos questionamentos foram levantados pelos pro-
fessores nas diferentes unidades escolares, destacando-se a incompreensão 
do discurso expressado pela SE com relação ao município de Santo André não 
possuir um currículo. Frente a tal problemática, esta pesquisa busca respon-
der ao questionamento: Quais concepções políticas e teóricas fundamenta-
ram a construção do currículo neste município no período de 2006 a 2016?

AS TEORIAS DO CURRÍCULO E SUAS CONCEPÇÕES SUBJACENTES

O currículo tem sido objeto de estudos e pesquisas ao longo de 
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algumas décadas, todavia uma crescente preocupação em torno desta 
hermética questão tem marcado acentuada presença em nossos dias. Cabe, 
contudo, apontar algumas percepções mediante a concepção de currículo, 
sobrevoando brevemente por alguns marcadores históricos importantes. 

Embora mencionado em outros períodos do passado, o currículo tal 
qual o percebemos hoje, emerge entre os anos finais do século XIX e início 
do século XX, mais precisamente nos Estados Unidos, influenciando a pos-
teriori países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Alemanha. Neste 
momento, um “significativo número de educadores começou a tratar mais 
sistematicamente de questões curriculares”, desencadeando vários estudos 
e iniciativas que se configuraram no surgimento de literaturas e pesquisas do 
campo currículo. (MOREIRA; SILVA, 1999, p. 9).

O surgimento destas literaturas traz consigo o percurso e as caracterís-
ticas das teorias do currículo, evidenciadas por Tomaz Tadeu da Silva (2005) 
em seu livro “Documentos de Identidade – uma introdução às teorias do cur-
rículo”. O autor subdivide temporalmente sua obra em teorias tradicionais, 
teorias críticas e teorias pós-críticas. É essencial compreendermos as teorias 
e as relações com o contexto histórico e as transformações dessas diferentes 
abordagens, percebendo “[...] as propostas curriculares que chegam às esco-
las com um olhar mais crítico, as intenções explícitas e implícitas subjacentes 
àquilo que se espera que sejam ensinados aos alunos” (CÉSAR, 2015, p. 23).

Segundo Silva (2005), as teorias tradicionais compreendem a neutralida-
de, o desinteresse e o cientificismo como principal intenção, preocupando-se 
apenas com as questões de organização sobre a melhor maneira de transmi-
tir o conhecimento. Os questionamentos mais ousados para a transmissão 
desses conhecimentos limitam-se ao “o que ensinar?” ou ainda, “como en-
sinar?”. Sob esta ótica, se assentam nas teorias tradicionais do currículo os 
conceitos de “ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, orga-
nização, planejamento, eficiência, objetivos” (SILVA, 2005, p. 17).     

As teorias críticas do currículo surgem com outra configuração, trazendo 
enfaticamente em sua concepção a “ideologia, reprodução cultural e social, 
poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientiza-
ção, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência” (SILVA, 2005, 
p. 17). 

É no cenário de importantes movimentos sociais, transformações 
e agitações entre o final da década de 60 e início da década de 70 que 
emergem os questionamentos acerca da estrutura da educação tradicional, 
dando vazão a pensamentos que “[...] efetuam uma completa inversão dos 
fundamentos que a permeia”, surgindo assim, as teorias críticas do currículo 
(SILVA, 2005, p. 29).  

Nas palavras de Silva (2005), é possível caracterizar “as teorias críticas 
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como teorias de desconfiança, questionamento e transformação”, sem a im-
portância técnica de como fazer o currículo, e sim desenvolvendo conceitos 
que nos possibilitem compreender o que o currículo é capaz de fazer (2005, 
p. 30). Lopes (2013) valida estoicamente que as teorias críticas possuem no 
cerne de suas discussões a articulação entre o currículo, o poder e a ideolo-
gia. 

Em continuidade às teorias do currículo, Silva (2005) descreve as teorias 
pós-críticas como uma abordagem que traz em seu bojo aspectos da “identi-
dade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber-po-
der, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multicultura-
lismo” (2005, p. 17). 

Lopes (2013) relata a importância de percebermos que as teorias pós-
-criticas possuem como centralidade a “expressão vaga e imprecisa que tenta 
dar conta de um conjunto de teorias que problematizam esse cenário pós-
-moderno”, cenário este que engloba “fluídas, irregulares e subjetivas paisa-
gens, sejam elas étnicas, midiáticas, tecnológicas, financeiras ou ideológicas” 
(2013, p. 10). Em seus estudos, a autora define ainda uma das principais mar-
cas das teorias pós- críticas: a convivência na contemporaneidade entre “a 
imprecisão e a ambiguidade” (LOPES, 2013, p. 10).

Após este sobrevoo histórico acerca das teorias do currículo entende-se 
que este, sendo tão complexo e marcado pelos sentidos polissêmicos, é for-
temente influenciado pela conjuntura social, política, cultural e econômica 
da época em que estará inserido, resultando em um conceito de permanente 
construção. Para Sacristán (2013) o currículo é um exemplo antagônico entre 
o simples e o complexo. O autor define a simplicidade do termo como “aqui-
lo que um aluno estuda”, mas ao tentar definir sua complexidade, clarifica 
que ao verificarmos suas “[...] origens, implicações, agentes envolvidos, os 
aspectos que condiciona ou que por ele são condicionados, percebemos que 
nesse conceito se cruzam muitas dimensões e dilemas no qual precisamos 
nos posicionar” (SACRISTÁN, 2013, p. 16).

Arroyo (2013) define o currículo como um “território em disputas”, te-
cendo sobre a necessidade de pensarmos em estruturas curriculares baliza-
doras da educação. Ainda que envolvido em inúmeras dimensões e concep-
ções, o currículo está posto, faz parte de nosso convívio, está presente nas 
escolas (mesmo que seja de forma oculta) e concordando ou não com os 
documentos que paulatinamente adentram o cotidiano escolar, fato é que 
estes precisam ser objeto de discussão e reflexão nas unidades. 
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O CURRÍCULO E O COORDENADOR PEDAGÓGICO: UM DESAFIO 
A SER ENFRENTADO  

Todos os membros da equipe escolar estão envolvidos nas ações curri-
culares e pedagógicas de forma indireta, contudo, sem a pretensão de res-
ponsabilizar apenas um sujeito para articular essas propostas, entende-se o 
Coordenador Pedagógico como ator substancial na formação continuada dos 
professores. 

O currículo e o Coordenador Pedagógico se articulam no cotidiano das 
práticas 

escolares. À vista disso consubstanciam-se em uma só relação, confor-
me elucida Almeida e Placco (2009), no bojo de “[...] suas atribuições, o CP 
possui um compromisso com sua função mediadora de articular os significa-
dos das propostas curriculares, na procura da composição dos próprios sen-
tidos profissionais” (2009, p. 38-39).

Placco e Souza (2012) ponderam o fato de “qualquer processo formati-
vo e qualquer prática educativa” só possuírem vistas aos avanços esperados 
se abordados frente à “perspectiva do trabalho coletivo”. Destacam a ação 
coletiva como “enfrentamento dos desafios presentes na escola”, a partir da 
“[...] reflexão dos gestores e demais atores envolvidos, revertendo às ações e 
mediações coletivas num processo pedagógico que melhor atenda as neces-
sidades dos alunos” (2012, p. 27).

A ação formadora deve-se apresentar considerando o ato de provocar 
dúvidas, de ocasionar desagrado com os modos habi-
tuais de agir e reagir, de desvelar os desafios escondidos 
no cotidiano e de encontrar novas maneiras de enfren-
tar as necessidades dos alunos, do conhecimento, da es-
cola e da sociedade, enfatizando os saberes necessários 
para se enfrentar este novo século e a formação de um 
novo cidadão. (PLACCO; SOUZA, 2012, p. 34, apud PLAC-
CO, 2006b, p.3)

Tardif (2014) relata a importância da “diversidade do saber”, entenden-
do o “[...] saber do professor como um saber plural, compósito, heterogê-
neo”, que  envolve conhecimentos e  um saber-fazer diversos, relacionado a 
diferentes fontes pelas quais foram adquiridos, inclusive aos de origem so-
cial. (TARDIF, 2014, p. 18-19).     

Em consonância a esta reflexão, Libâneo et al. (2012) salienta o espaço 
escolar como um local privilegiado de formação profissional, onde as ações 
de “[...] gestão do currículo, do ensino, do projeto político pedagógico, da 
avaliação, do desenvolvimento profissional e de tantos outros elementos que 
constituem a natureza escolar” estão presentes. É sobretudo, neste contexto 
de trabalho “que os professores e demais funcionários podem reconstruir 
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suas práticas, o que resulta em mudanças pessoais e profissionais” (LIBÂNEO 
et al., 2012, p. 502-504).

METODOLOGIA 

Este estudo embrionário tem como objetivo central reunir, compilar 
e organizar os documentos oficiais e as memórias dos Coordenadores Pe-
dagógicos para resgatar o percurso histórico da construção do currículo do 
município de Santo André, localizado na Região do Grande ABC Paulista, no 
período compreendido entre 2006 a 2016.

O desenvolvimento deste trabalho será de caráter qualitativo, nas quais 
os procedimentos metodológicos utilizados compreenderão as etapas de 
análise documental e resgate de histórias orais, aplicação de questionário 
virtual e entrevistas semiestruturadas presenciais.

Enquanto sujeitos dessa pesquisa configuram-se os profissionais da 
educação deste município que atuaram em caráter de função gratificada 
como Coordenadores Pedagógicos sob o recorte cronológico mencionado. 

CONSIDERAÇÕES

 Frente à esta pesquisa ainda em processo de construção, já é possível 
verificar quão complexo e cercado é o território do currículo. Para além de 
um quadro ou uma tabela com objetivos e conteúdos a serem trabalhados e 
seguidos compulsoriamente, o currículo é um eixo repleto de diversidade e 
diretrizes a serem consideradas, um espaço a ser politizado, descortinado e 
ressignificado, atentando-se a necessidade de ao mesmo tempo, ser também   
contestado.
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RESUMO

Relatamos aqui parte da vivencia de extensão universitária do Grupo 
Reviver, escritório modelo de arquitetura e urbanismo criado por alunos da 
FAUS1 na década de 1990 que resultou na devolução do Museu de Pesca da 
cidade de Santos à população, na criação de um curso de formação de lide-
ranças sociais - Guerreiros sem Armas2 - e na criação do Instituto Elos. O texto 
busca estabelecer relações entre a práxis deste grupo e a pedagogia de Paulo 
Freire, tomando por base pesquisa documental realizada no site da FeNEA3 e 
no Diretório Acadêmico da FAUS em 2018, estudos sobre Freire desenvolvi-
dos com Alexandre Saul em 2017 e o referencial teórico sobre universidade, 
extensão e educação não formal desenvolvido por Gohn e Monfredini a par-
tir de 2005. Também faz menção à palestra realizada na Semana de Arqui-
tetura da UNISANTOS, em 2015, por Rodrigo Alonso, um dos fundadores e 
atual gestor do instituto.

Palavras-chave: Movimento estudantil. Ação social. Extensão universi-
tária. Metodologias de aprendizado.

1 Faculdade de Arquitetura e urbanismo da UNISANTOS
2 GSA
3 Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura 
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APRESENTAÇÃO

Segundo GOHN (2016), os grupos ligados à educação popular surgidos 
na década de 90 foram fortemente influenciados por ideias políticas, filosó-
ficas e pedagógicas cristãs e freireanas. São herdeiros dos Movimentos de 
Educação de Base e Cultura Popular nascidos no final dos anos de 1950 e 
início de 1960, e fortalecidos nas décadas de 1970 e 1980 através das CEBs4 e 
demais grupos de resistência à ditadura militar. 

Um aspecto relevante da obra de Paulo Freire é a sua 
utilização junto aos movimentos populares. Sintetizando 
esta questão, nos anos 1990 observam-se: 1ª – a conti-
nuidade do uso do método Paulo Freire nos movimentos 
populares urbanos que sobreviveram dos anos 1980 – 
especialmente na luta pela moradia; 2a – a continuidade 
do uso do método na área da educação, não apenas nos 
programas de alfabetização de adultos desenvolvidos 
por entidades do terceiro setor e por programas oficiais 
nacionais, mas também na área da educação não for-
mal. (GOHN, 2016. p.87).

Os cinco estudantes de arquitetura que criaram o Grupo Reviver atua-
vam no movimento estudantil justamente na década de 90, período de rees-
truturação democrática do Brasil em que foi gestado o POEMA5, programa de 
orientação aos EMAUS6, com base na pedagogia de Paulo Freire7. Resolvem 
então se organizar enquanto Escritório Modelo de Extensão e incorporam 
aos fundamentos dialógicos, reflexivos e críticos da pedagogia freireana, fi-
losofia indígena, transformações midiáticas e inovações tecnológicas. Iniciam 
sua trajetória na área de extensão com projetos ligados às comunidades tra-
dicionais caiçaras da Baixada Santista, sendo o primeiro deles a reabertura do 
Museu de Pesca de Santos, que recebeu apoio do Governo do Estado de São 
Paulo e da Petrobras para sua execução.

Devido ao êxito alcançado no Museu, estendem sua atuação a áreas 
irregulares na cidade de Santos e criam, em 1998, - incentivados por estudan-
tes latino-americanos - um curso de imersão de trinta dias chamado Guerrei-
ros sem Armas,8 que prepara jovens para atuar na área social, promovendo 
a interação dos integrantes com a Cidade de Santos, onde construía espaços 
coletivos elaborados em processo de co-criação, com valorização da cultura 
local e de recursos disponíveis a partir do saber compartilhado entre o grupo 
4 Comunidades eclesiais de base
5 Programa de orientação aos escritórios modelo de arquitetura e urbanismo da FeNEA.
6 Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo
7 Freire, Paulo. Extensão ou comunicação? Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1983, 93 p. (O Mundo 
Hoje, v. 24)
8 GSA
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e as comunidades. 
O GSA cresce em relevância acompanhando o crescimento da educação 

não formal nas esferas nacional e global neste período, a ponto de levar seus 
criadores a estruturar, depois de formados, uma ONG - denominada inicial-
mente Grupo Elos, depois Instituto Elos - para dar continuidade ao projeto 
educativo que é oferecido regularmente até hoje, em Santos, no estado de 
São Paulo. 

Segundo declaração do Instituto no seu site em 2014, O GSA tem por 
objetivos:

Conectar pessoas e semear a transformação nas comu-
nidades através da ação; Materializar um sonho espacial 
compartilhado pelo coletivo; Proporcionar uma vivência 
de reconexão de todos os envolvidos através da ação; 
Acelerar as mudanças sociais positivas em curso no 
mundo.9

Hoje, o instituto se estrutura em quatro esferas estratégicas: núcleo de 
relacionamento [pessoas]; de realização [ações]; de consolidação [estraté-
gias] e de design, que cria metodologias de aprendizado e material didático, 
Com o apoio de consultores e especialistas criou a Filosofia Elos, que se des-
taca internacionalmente e foi aplicado - em parceria com o ONU Habitat - no 
desenvolvimento de pessoas na Brasilândia e no ‘Programa Conjunto’, que 
envolve seis agências da ONU além de outras organizações.

OS SETE PASSOS DA FILOSOFIA ELOS

Reelaborar o conhecimento didático-estratégico desenvolvido em 
campo para realinhar as ações sociais na práxis exige da equipe interdisciplinar 
do Instituto Elos extensas reuniões. Delas resultou a rica elaboração teórica 
que - com o apoio de consultores nas áreas de filosofia, economia, educação 
e antropologia, entre outras - foi sistematizada em uma filosofia com sete 
disciplinas10: [1] OLHAR: aprendemos a olhar a abundância onde muitos só 
veem a escassez; [2] AFETO: Criamos afeto, antes do medo e do julgamento; 
[3] SONHO: Valorizamos o sonho como melhor impulso para a mudança; [4] 
CUIDADO: Projetamos junto, cuidando ao mesmo tempo de nós mesmos, 
dos outros e de um sonho comum; [5] MILAGRE: Colocamos a mão na massa, 
cooperando para tornar real o que sonhamos juntos; [6] CELEBRAÇÃO: 
Reconhecemos e celebramos a colaboração de cada um na conquista coletiva; 
[7] RE-EVOLUÇÃO: e evoluímos na jornada, impulsionando a construção de 

9 Relatório das atividades do Instituto Elos 2013/ 2014, disponível em http://institutoelos.org/
publicacoes/relatorio-atividades-20132014/
10 Idem, Ibidem.
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novos sonhos. Esta filosofia é o fundamento das metodologias de aprendizado 
elaboradas para o GSA.

METODOLOGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO GSA

Como são sete os passos da Filosofia Elos, que lhe dão fundamenta-
ção, optamos por subdividir também o ideário pedagógico do grupo, em sete 
aprendizados básicos, como segue: [1] CONVITE; [2] PARTICIPAÇÃO ABERTA; 
[3] DIALOGO HORIZONTAL; [4] CUIDADO; [5] CRIAÇÃO COLETIVA; [6] MÃOS 
NA MASSA; [7] APRENDIZADO PERMANENTE. As considerações que seguem 
apresentam-se como esboço provisório de total responsabilidade da autora, 
baseado na compreensão atual que esta possui hoje sobre este importante 
trabalho de educação não formal, que lhe despertou interesse especial por 
derivar de ações extensionistas anteriores. 

CONVITE 

Estratégia de convite é chamar pessoas para fazer algo 
de positivo juntas, sem protestar contra nada, contra 
ninguém. O Grupo Elos tem isso como valor essencial e 
algo de muito poderoso.11

Princípio: tudo está em rápida e permanente mudança. Nem o Estado, 
o capital e a religião conseguem controlar perfeitamente os acontecimentos 
ou dirigir as pessoas com força coesa e hegemônica. Quando não estamos 
mudando o mundo, quem está? Aqueles que estão ativos e tentam fazer em 
sua opinião, o que é melhor para eles. Sugestão: evitar a criação de novas 
hegemonias e investir nossa energia na busca de novas práticas libertárias de 
vida, realizar a tarefa de libertação proposta por Freire, seja ela a restauração 
da liberdade ou a invenção de uma liberdade ainda não vivenciada, porque 
não permitida:

Hoje, nós nos perguntamos sobre a tarefa de libertação 
enquanto restauração da liberdade, ou enquanto inven-
ção de uma liberdade ainda não permitida. Então, acho 
que essa vem sendo uma tarefa permanente, histórica. 
Não diria que é a maior tarefa, ou a única, mas é a ta-
refa central a que outras se juntarão”. (FREIRE, 1999, p. 
90,91).

Estratégias: dialogar, criar consensos, descobrir sonhos compartilhados, 
vislumbrar projetos que unam as pessoas para construir algo mais justo. Con-
vidar para fazer algo significativo para todos se dá através do afeto, da escuta, 
11  Idem, Ibidem.
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da confiança.  Começar pela procura da beleza e identificação das pessoas 
que a criaram, pois quem cuida do que é importante para todos, atrai o inte-
resse por si e pelo que faz. Passa a representar algo de valioso, despertando 
afeto. 

Não há ciência universal porque não há o homem uni-
versal, explicitaram Proudhon e Bakunin, os dois mais 
importantes sistematizadores [do anarquismo] no XIX. 
Contra a Ideia ou o Espírito, interpõem por meio da aná-
lise o fato repleto de forças, as quais mediante situações 
estratégicas que o Estado pretende controlar e dirigir, 
lado a lado com a religião e o capital, afirmam práticas 
libertárias de vida. (PASSETTI, 2003, pág.3).

Conclusão: reclamar porque os outros não fazem e buscar os culpados 
só paralisa. Lutar para que os outros mudem torna-se inócuo e expõe a riscos 
por causas pouco claras e desmotiva. O fazer comum é pedagógico: trans-
forma a realidade e as mentalidades, e se torna aprendizado compartilhado. 
Nele executamos as ações com prazer e menos desgaste. Este é um grande 
convite à participação. 

PARTICIPAÇÃO ABERTA 

Princípio: Abrir a participação é compartilhar os saberes. Não esconder 
as boas ideias – como se alguém quisesse roubá-las - e buscar aumentar o 
número de pessoas envolvidas na elaboração das ações. Traz bons resultados 
em projetos de toda ordem. Possibilita a ação direta de comunidades em 
projetos desenvolvidos por elas e para elas. Pressupõe que todos têm grande 
potencial e valoriza pessoas de formação diferente para que a transformação 
em comunidade tome corpo.
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Figura 1: A Participação em Freire, FREIRE 1991

     

Fonte: elaboração própria

Estratégias: Não buscar afinidade ou semelhança prévia entre as 
pessoas. Valorizar a diversidade e a singularidade, que enriquecem o 
debate e o convívio na comunidade. “Seja de que espécie for, a diversidade 
gerada pelas cidades repousa no fato de que nelas muitas pessoas estão 
bastante próximas e elas manifestam os mais diferentes gostos, habilidades, 
necessidades, carência e obsessões.” (JACOBS, 2009:161).

Encontrar temáticas que motivem e soluções que mobilizem para tra-
zer benefícios à grande maioria. Mobilizar pessoas de religiões, ideologias, 
idades e nacionalidades diversas no mesmo projeto simbólico, político e de 
transformação do espaço físico. 

O trabalho simbólico de constituição ou de consagra-
ção necessário para criar um grupo unido (...) tem tanto 
mais oportunidades de ser bem-sucedido quanto mais 
os agentes sociais sobre os quais ele se exerce estejam 
inclinados - por sua proximidade no espaço das relações 
sociais e também graças as disposições e interesses as-
sociados a essas posições- a se reconhecerem mutua-
mente e a se reconhecerem em um mesmo projeto (po-
lítico ou outro). (BOURDIEU, 1996, pág. 50).
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Interdisciplinaridade na composição do grupo com presença de espe-
cialistas de diferentes profissões. A comunidade reúne pessoas de diversas 
formações e profissões. É sempre possível contar com marceneiros, pedrei-
ros, eletricistas, pessoas que sabem construir, cozinhar, cantar, ensinar, etc.

Figura 2 – Paralelo entre conceitos freireanos e conceitos da filosofia Elos. Cbraga 201 

     

As considerações na cor azul (caixa alta) são de Freire, e as, na cor vermelha (caixa baixa) ba-
seiam-se na filosofia Elos. Fonte: elaboração própria

Conclusão: Debata as ideias desde o início com pessoas de todas as 
classes sociais, inclusive as mais excluídas, todas as faixas etárias, inclusive 
crianças e estrangeiros Conheça as comunidades diretamente e envolva os 
futuros usuários diretos na criação dos projetos. Aumentar constantemente 
a participação faz crescer a possibilidade de êxito. Chame a sociedade civil 
[universidades, coletivos, políticos, organizações, mídia] para exposições pú-
blicas e manifeste publicamente as intenções da comunidade. 

DIÁLOGO HORIZONTAL

Princípio: Nesta pedagogia, o diálogo - aliado à afetividade e à unidade 
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de propósitos - possibilita que as pessoas, juntas, construam o conhecimento 
necessário para a ação coletiva. Esta é a tríade que fundamenta a colabora-
ção necessária à criação coletiva do projeto e a sua execução conjunta pelo 
grupo. Escuta, colaboração e tolerância permitem que os sonhos venham à 
tona e sejam compartilhados para alimentar a etapa de projeto coletivo. O 
diálogo horizontal permeiam todas as etapas da pedagogia Elos 

Estratégias: Formar uma grande roda e dar a palavra a todos para en-
contrar o sonho comum. Neste momento de DIÁLOGO, manter relações ho-
rizontalizadas e buscar condições de igualdade de voz entre os envolvidos 
para pensar projetos que minimizem o sofrimento, as tensões, os conflitos, 
os desconfortos, o isolamento, o medo na comunidade. 

Conclusão: Conforme SAUL [fig. 3], o diálogo freireano ‘explicita sonhos 
e esperanças’ e “demanda escuta”. “Estimula a curiosidade” sobre a natureza 
ou condição do que é outro, a alteridade. É um complexo exercício horizontal 
de interação com outros sujeitos e requer muita amorosidade. Ensina-nos o 
respeito pelo diverso, a responsabilidade com o distinto, a cooperação com 
o diferente. Para Freire, “o diálogo consiste em uma relação horizontal e não 
vertical entre as pessoas implicadas”

Para ele [Bakunin] a autoridade se funda no conheci-
mento por meio da horizontalidade de saberes múlti-
plos. Diante do poder dos cientistas modernos, sacerdo-
tes, políticos e vanguardistas, afirma a necessidade de se 
ouvir mais de uma opinião, comparar e decidir pelo que 
for mais justo. Este é o materialismo capaz de superar os 
demais idealismos da religião e da ciência. Não havendo 
a solução justa, mas a escolha pela mais justa, segundo 
o direito de secessão, não há sujeição que possa ser su-
perada pelo sujeito autônomo, que por si só, não passa 
de outro idealismo. (PASSETTI, 2003, pág.5).

Anarquistas defendem que a horizontalidade e ouvir mais de uma opi-
nião - já que não há verdade universal possível – ajuda para decidir pelo que 
for mais justo: 
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Figura 3: Trama conceitual freireana sobre diálogo. 

     

     

     
Fonte: Fonte: SAUL(2017)

CUIDADO

Princípio: Um grupo capaz de se exprimir, manifestar e agir em prol de 
interesses comuns com força e união ati nge unidade– é comunidade. Ao se 
tornar políti ca e psicologicamente capaz de criar formas autônomas de ação 
políti ca e conti nuar transformando sua realidade, aprende a aumentar sua 
força.

Marx - sábio e homem de ação, propôs soluções teóricas 
falsas - como a existência real das classes - para um pro-
blema práti co verdadeiro: a necessidade, em toda ação 
políti ca, de reivindicar a capacidade, real ou suposta, em 
todo caso crível, de exprimir os interesses de um grupo; 
de manifestar - e essa é uma das funções principais das 
manifestações - a existência desse grupo e a força real 
ou virtual que ele pode dar aqueles que o expressam, 
e assim o consti tuem como grupo. (BOURDIEU, Ibidem, 
pág. 49).
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Segundo Bourdieu, vivenciamos os espaços sociais como estruturas de 
diferenças e “o princípio gerador que funda essas diferenças na objetividade 
é o da estrutura da distribuição das formas - de poder ou dos tipos de capital 
eficientes no universo social considerado.” [BOURDIEU, 1996, pág. 49]. Os 
processos colaborativos tornam as comunidades mais participativas, organi-
zadas, conscientes de suas potencialidades e direitos. Porém, o acesso mais 
universal aos bens e serviços, mesmo quando gera mudanças no TER MAIS 
não garante per se a justiça social. 

Estratégias: [1] Discutir onde será realizado o sonho compartilhado. 
Checar disponibilidade de áreas próximas à comunidade, para serem reor-
ganizadas, doadas ou adquiridas; consultar o plano diretor da cidade e tra-
balhar em paralelo com Estatuto da Cidade. Apresentar estes documentos 
para o grupo e trabalhar com eles é uma forma de compartilhar o saber. [2] 
Ter acesso ao terreno e conhecer o local, entorno, paisagem, especificida-
de. [3] Verificar quantas e quais comunidades podem ser envolvidas, e como 
envolvê-las. Fazer reuniões dialógicas envolvendo-as identificar lideranças e 
incluí-las nas próximas discussões. 

Conclusão: Nunca dar poder a um pequeno grupo que busca durante 
a ação, dizer a priori o que deve ser feito, baseado em hegemonias preesta-
belecidas. Não se render a vontade individual de que supostamente exerce 
algum tipo de poder; Diante de falsos líderes e grupelhos, sempre ouvir mais 
de uma opinião, comparar e decidir pelo que for mais justo. 

CRIAÇÃO COLETIVA

Princípio: Toda práxis, tem uma parte teórica, e outra prática, que se 
interpenetram. Projetar é um rico processo metodológico de preparação 
para atingir o êxito nesta práxis. Quando participativo, busca tornar exequí-
vel – social econômica, técnica, estética e politicamente - o que foi discutido, 
idealizado e representado pela comunidade, a partir de suas necessidades 
reais. O compromisso do projeto é a mudança do espaço, das possibilidades 
de vida e convivência de um determinado grupo social, que pode envolver 
desde algumas famílias de uma comunidade até toda uma cidade, ou uma 
grande região..Se não houver consenso real, como realizar o trabalho? 

Estratégias: [1] O grupo se reúne em um local público da comunidade 
ou bem próximo a ela, onde haja espaço para trabalhar; [2] Discute o pro-
jeto através de maquetes. Várias bases iguais do terreno, representando o 
tamanho e declividade da área, são entregues aos grupos para que discutam 
e, através deste material pré-trabalhado e fornecido pelo Instituto Elos, os 
participantes montam sua proposta coletiva para o espaço; [3] Todos discu-
tem, nas maquetes pontas, seleção e posição dos equipamentos, insolação, 
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acessos, materiais a serem utilizados, mão de obra, etc.; [4] A conversa vai 
evoluindo e pessoas/ grupos vão apontando as soluções que melhor con-
templam a maioria dos itens, com base em critérios pré-estabelecidos pelo 
grupo, durante as rodas de diálogo; [5] após a seleção, o grande grupo reúne 
as soluções escolhidas e reorganiza o espaço na maquete-síntese, que servirá 
de base para executar o projeto. 

Conclusão: Argumentação, criticidade dialógica e tolerância serão uteis 
na discussão das maquetes. A pedagogia Elos propõe fugir da mentalidade 
da escassez, e enxergar riqueza no meio natural e na cultura. Ver beleza a sua 
volta / Buscar possibilidades no local e Reconhecer talentos nas pessoas da co-
munidade são chaves nesta prática. Soluções tradicionais e vernaculares são 
bem vindas, pois envolvem as pessoas, potencializam e perenizam saberes, 
técnicas e talentos. Para fornecer apoio a grupos populares, convocar equi-
pes interdisciplinares de assistência técnica previstas no Estatuto da Cidade 
que prestam assistência técnica e jurídica gratuita ou chamar colaboradores 
financiados por ONGS, entidades públicas, ou mesmo voluntários. 

MÃOS NA MASSA

Princípio: Para que a mudança social seja real, é imprescindível partici-
par diretamente da execução do projeto. Reunir os recursos físicos, financei-
ros e humanos disponíveis para realiza-lo e garantir que o processo não seja 
interrompido.  

Estratégias: [1] Gerar possibilidades de capacitação pessoal e coletiva.  
Mais gente para fazer significa muitas pessoas para cuidar [guardiões], maior 
envolvimento, maior relação de pertencimento e fortalecimento da comuni-
dade através dos aprendizados compartilhados. A ação conjunta dissemina 
os saberes e promove a capacitação de todos. [2] Caso haja excedente de 
pessoas querendo participar, fazer seleção por aptidão, ou encaminha-las 
para outros projetos em andamento, se houver. 

Conclusão: Uma vez realizada a obra, pronto o espaço, é importante 
reconhecer a importância da colaboração de cada um, agradecer e festejar 
para recarregar as energias e consolidar as relações. São estas realizações 
que mobilizam as comunidades a continuar fazendo novas intervenções, ba-
seadas em novas discussões e na descoberta de novos sonhos coletivos

APRENDIZADO PERMANENTE

Celebrar esta conquista coletiva. No final do processo, não se pode dei-
xar de chamar todos os que contribuíram para celebrar. 
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Princípio: Autonomia para continuar a evoluir. A filosofia Elos é 
direcionada para a re-evolução, que incentiva a comunidade, movida por 
suas novas necessidades, a organizar-se de forma autônoma para recomeçar. 
Dar continuidade ao aprendizado coletivo e executar novas ações sociais 
comuns. 

Estratégias: Participar de todo o processo capacita as pessoas ou grupos 
da comunidade a aperfeiçoá-lo ou recriá-lo, contribuindo com de realização 
da ação cooperativa em espaços públicos e com o desenvolvimento desta 
metodologia. 

Conclusão: A plenitude da experiência torna-se uma forma de ação con-
tínua para os participantes mais ativos, e importante fonte de aprendizado 
permanente para a vida.

CONSIDERAÇÕES 

Ao analisar o Grupo de extensão Reviver, nascido na década de 90 à luz 
dos movimentos sociais urbanos das décadas de 60/70, encontramos tanto 
permanências quanto mudanças:

Diferentemente dos militantes de um movimento so-
cial, com atuações voltadas para fora de suas realidades 
imediatas, (...) os produtores e re-editores (tidos como 
atores ou ativistas) devem ter seu campo de atuação 
voltado para o interior de suas realidades, focado no 
cotidiano, devem desenvolver processos de comunica-
ção direta, atuar em redes comunicativas, formular e 
difundir mensagens claras, criar imaginários sociais que 
despertem o desejo de engajamento nas pessoas, estu-
dar e planejar o campo de suas atuações, desenvolver 
ações coletivas sem hierarquias ou “donos” e acompa-
nhar permanentemente os processos de mobilização. 
Criar fóruns, redes, consórcios como parte do processo 
de mobilização. Observa-se que há uma engenharia do 
social, um modo processual de organizar a ação coletiva, 
fundamentado em modernas técnicas da comunicação. 
(GOHN, 2008. p.449).

Saltam à vista algumas mudanças estratégicas relevantes: 
Em geral não se trata mais de processos de lutas no sen-
tido de embates político-ideológicos contra uma dada 
ordem sociopolítica. Trata-se, agora, de aprender a gerar 
renda, aprender a se inserir numa economia desregu-
lamentada, num mercado de trabalho sem direitos so-
ciais. (GOHN. 2016, p.95). 
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No contexto geral de longa permanência democrática neoliberal, o 
Grupo Elos se afasta do embate político-ideológico e opta por migrar da 
militância tradicional que desenvolvia no movimento estudantil para - com 
o apoio das novas estratégias, filosofias e tecnologias - criar formas mais 
convidativas de participação política, através da ação social coletiva criativa. 

Nascidos em plena democracia neoliberal e inseridos no mercado de 
trabalho sem direitos sociais que esta forma de capitalismo cria, estes es-
tudantes encontraram na filosofia indígena de Kaká Werá Jakupé12 um valor 
positivo central do ativista urbano: não ter inimigos. Armas são para destruir 
coisas e pessoas. Se não desejamos destruir nada nem ninguém, vamos de-
sarmados. Este é o princípio que dá título ao curso: ser um Guerreiro sem 
Armas. Este ideário, que bebe diretamente na sustentabilidade e na cultura 
da paz, os insere no seu tempo histórico com indubitável êxito prático, con-
firmado por diversas premiações de peso. Coerentes, ao incorporarem novos 
valores, partem para novas práticas, comuns aos ativistas dos anos 90:

As novas orientações enfatizam um processo de cons-
cientização de ordem mais psicológica – de um lado, ele 
está centrado nos indivíduos, em sua cultura; de outro, 
trabalha o emocional, estimulando a expressão dos de-
sejos e aspirações. Trata-se, agora, de um processo fo-
cado numa mudança de comportamento e atitudes, na 
incorporação de novos valores e práticas. A metodologia 
de trabalho é mais problematizadora no sentido da bus-
ca de formulações e soluções alternativas sustentáveis; 
a interação é estimulada para o pensar coletivo sobre 
“como fazer”,“como resolver”, “como agir”, “como inter-
vir a partir de um projeto, de uma ideia”.(GOHN, 2016, 
p.89).

Com foco na mudança de comportamento e de atitudes, substituem a 
estratégia de combate adotada no movimento estudantil pela estratégia de 
convite, focada na motivação de pessoas e coletivos para participarem ati-
vamente da vida social em comunidade e elegerem juntas as mudanças que 
vão humanizar e dignificar sua vida, através de propósitos comuns. Esta mu-
dança estratégica histórica nos parece relevante, pois os distingue dos grupos 
de extensão e educação não formal das décadas de 1970 e 80, dos quais é 
herdeiro. Entretanto, ao manter através de seus 20 anos existência o foco no 
12 Escritor, ambientalista e conferencista brasileiro de origem indígena tapuia. Fundador 
do Instituto Arapoty, atua na rede Ashoka de Empreendedores Sociais e como Conselheiro da 
Bovespa Social & Ambienta; Leciona desde 1998 na Universidade da Paz (Unipaz) e na Funda-
ção Peirópolis. Fez conferências sobre respeito à diversidade cultural no Reino Unido, Estados 
Unidos, Israel, Índia, México e França. Candidato pelo Partido Verde ao Senado Brasileiro pelo 
Estado São Paulo nas eleições gerais no Brasil em 2014, filia-se à REDE em 2018. Fonte: Wiki-
pédia. Acesso em 12 jan. 2019.
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diálogo, na participação aberta e na autonomia – já presentes nas citações 
de Freire que pontuam o P.O.E.M.A, o grupo demonstra fidelidade ao legado 
pedagógico freireano, enquanto colabora para recriá-lo, ampliá-lo e dissemi-
ná-lo mundo afora
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RESUMO

A análise de documentos e materiais produzidos no âmbito do Projeto 
Jovens Protagonistas da Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto - FFL, asso-
ciada à leitura e análise de resultados de estudos que avaliaram criticamente 
a noção de “protagonismo juvenil”, apropriada e usada por órgãos públicos e 
organizações da sociedade civil em projetos para jovens das classes popula-
res, e ainda o conhecimento apreendido em resultados de estudos sobre as 
ações públicas para jovens em Ribeirão Preto, serviram de referentes à pre-
sente investigação, que objetiva compreender a experiência social conformada 
por jovens ribeirão-pretanos no contexto daquele Projeto e o que dela eles 
extraíram para se construírem  como sujeitos juvenis na contemporaneidade. A 
pesquisa em desenvolvimento é de natureza qualitativa, que se serve de apor-
tes teóricos das áreas da Educação e das Ciências Sociais em diferentes etapas 
e atividades. Além da análise de documentos oficiais e não oficiais do Projeto 
da Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto, percorreu-se os trilhos que im-
plicaram na busca, seleção e leitura de textos acadêmicos de referências em 
diferentes bases de dados sobre as relações entre juventude e protagonismo 
juvenil, também foi possível dialogar: com jovens estudantes que participaram 
da iniciativa entre 2013-2015, e com educadores sociais e gestores da FFL que 
se responsabilizaram pela implementação do Projeto na localidade. A pesquisa 
encontra-se em desenvolvimento, mas já e possível apresentar e debater análi-
ses parciais sobre achados de campo já sistematizados, especialmente aqueles 
extraídos das narrativas dos jovens que conosco interagiram até o presente.

Palavras-chave: Experiência Social. Sujeito Juvenil. Protagonismo. Edu-
cação não escolar. 
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INTRODUÇÃO

Em 2013, a Fundação Feira Livro – FFL1 de Ribeirão Preto, tendo em 
vista episódios de “vandalismo” e “violência” que afetaram edições conse-
cutivas da Feira Nacional do Livro (2012-2013), tendo adolescentes e jovens 
estudantes como atores e vítimas daqueles episódios, formulou e pôs em 
prática o Projeto Jovens Protagonistas com o objetivo de promover processo 
de educação não escolar com jovens moradores de bairro de região periféri-
ca da cidade – Quintino Facci II2, de maneira a orientá-los e prepará-los para 
atuarem como protagonistas de ações sociais e práticas culturais no território 
daquela comunidade, sobretudo para atuarem na educação e formação de 
seus pares como “novos leitores”.

A partir das intenções acima, a FFL promoveu seleção e entrevistas com 
estudantes de escolas públicas situadas no QFII: os jovens estudantes que se 
interessaram em integrar-se ao Projeto e por ela foram escolhidos, constituí-
ram um agrupamento por eles nomeado de Immutare; os membros do cole-
tivo participaram de diferentes propostas de formação não escolar e criaram 
uma série de atividades culturais que foram implementadas em diferentes 
espaço-tempos do bairro e da cidade.

Nos estudos sobre juventude com foco no protagonismo juvenil, de-
senvolvidos por atores governamentais e organizações não governamentais, 
poucos foram os que se preocuparam em compreender o que os jovens fize-
ram com aquilo que as iniciativas fizeram com eles, no tocante aos seus pro-
cessos de subjetivação e autonomia. A partir desta constatação, nos propu-
semos a investigar, em pesquisa de mestrado, a experiência social construída 
por jovens estudantes moradores do QFII, que se engajaram em Projeto Jo-
vens Protagonistas da FFL. 

A pesquisa iniciada no segundo semestre de 2016, atrelada ao Progra-
ma de Pós-graduação em Educação da FFCLRP-USP, servindo-se de contri-
butos encontrados nas áreas de Educação e das Ciências Sociais, tem por 
propósito apreender e analisar as lógicas da experiência social (DUBET, 1994) 
vivenciada pelos jovens-estudantes que se integraram ao Jovens Protagonis-
tas – e foram construtores do Coletivo Immutare. 

A indagação central do estudo foi assim delimitada: que contribuições 
eles extraíram daquela experiência para se constituírem como sujeitos juve-
nis no presente. Desde sua concepção, o estudo vem se servindo de aportes 
teóricos e metodológicos das áreas da Educação e da Sociologia, sobretudo 
de autores como Dubet (1994), Wautier (2003), Sposito (2003, 2006, 2008, 
2009), Singly (2005) e Tommasi (2014).

De maneira a descrever e compreender a experiência construída pelos 
1 A partir deste momento, grafar-se-á FFL-RP ou FFL.
2 A partir deste momento, grafar-se-á QFII.
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jovens-estudantes que conformaram aquele “nós”, com eles/as vimos dialo-
gando, mediante aplicação de questionário e também mediante realização 
de entrevistas semiestruturada; entrevistas de mesmo tipo foram realizadas 
com gestores (1), e educadores sociais (2) da FFL que atuaram no processo 
de educação não escolar dos estudantes do Jovens Protagonistas-Immutare. 
Assim, trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, pois visa compreender 
interações relações em um microcosmo social (MARTINS, 2003). 

Com este texto, apresentamos resultados preliminares de atividades de 
campo desenvolvidas entre 2017-18, com ênfase na apresentação e intepre-
tação das vozes de três (3) jovens entrevistados (2 moças e 1 rapaz), com 
idades entre 17 e 20 anos, que discorreram sobre a construção do Immutare,  
as experiências e relações que estabeleceram com distintos atores sociais 
situados no QFII, na FFL e na cidade.

APORTES TEÓRICOS CONCEITUAIS ASSUMIDOS NO ESTUDO

A análise da ação social em um mundo descentrado, em que não se 
pode mais apreender sua “homogeneidade cultural e funcional”, Dubet 
(1994) propõem que o ator/indivíduo e sua ação sejam apreendidos e com-
preendidos pela noção de “experiência social”, na medida em que ela desig-
na “as condutas individuais e coletivas dominadas pela heterogeneidade dos 
seus princípios constitutivos – diferentes lógicas de sistemas justapostos, e 
pela atividade dos indivíduos que devem construir o sentido das suas práticas 
no próprio seio desta heterogeneidade”. (Idib, p.15). 

A experiência social concerne, ainda, ao fato de que os atores ao fabri-
carem uma “experiência coletiva” tornam mais opaca a “noção de alienação”, 
crucial nas questões que envolvem o tema do poder e das relações de poder, 
pois a experiência social torna-se menos tributária do fenômeno da domina-
ção social, na medida em que ela já não dá unidade a experiência coletiva. 
Assim, como o distanciamento crítico e a reflexividade demonstradas pelo 
ator ocupam dimensões significativas na experiência social, ao pesquisador 
cabe o trabalho de examinar, numa perspectiva sociológica, o “processo que 
define a autonomia dos actores, que faz deles sujeitos” (Idib). 

Ao se constatar a debilidade da “ideia clássica de sociedade”, em 
que torna-se difícil afirmar a presença de “conjunto social” estruturado 
unicamente por “um princípio de coerência interna”, há que se considerar que 
a sociedade se estrutura mediante a sobreposição de três tipos de sistema: 
o da “integração”, identificado a uma “comunidade”; o de “mercado” ou 
“vários mercados” - lógica estratégica/concorrencial - não redutíveis à noção 
de “mercado econômico” e o “cultural” – lógica da subjetivação, este último 
concebido como fruto da “criatividade humana” não tomada de forma 
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mecânica e linear à “tradição e à utilidade”. (Idib, p. 113). Deste modo, a 
experiência social seria uma resultante da associação daquelas três lógicas, 
em que “cada actor individual ou coletivo, adopta necessariamente [aqueles] 
três registros da acção que definem simultaneamente uma orientação visada 
pelo actor e uma maneira de conceber as relações com os outros”.  (Idib, p. 
113).

A partir de tais referências, nossa hipótese central foi de que seria pos-
sível apreender as intencionalidades da FFL e seu projeto de educação não 
escolar direcionado aos jovens, assim como o que os jovens que se engaja-
ram na proposta da entidade o vivenciaram e o que fizeram com ela, para se 
tornarem sujeitos na idade do percurso da vida que se encontram (DUBET, 
1994; DAYRELL, 2003).

JOVENS PROTAGONISTAS 2013/2015: UM PROJETO DA 
FUNDAÇÃO DO LIVRO E LEITURA DE RIBEIRÃO PRETO  

A FFL foi criada em 2004 como fundação de direito privado e sem fins 
lucrativos, com o objetivo de realizar e produzir anualmente a Feira Nacional 
do Livro de Ribeirão Preto. A partir de 2016, a entidade passou a ser denomi-
nada FFL-RP. 

O projeto Jovens Protagonistas da FFL-RP foi criado no ano de 2013, ten-
do como centralidade as preocupações de organizadores e agentes culturais 
da FFL com episódios que tiveram jovens estudantes como atores e vítimas 
de violência física e simbólica durante a realização das 12ª e 13ª edições da-
quele evento cultural dedicado ao livro e às práticas culturais de leitura e 
educação.

Em 2012 e 2013, tendo em vista a ocorrência de repetidos episódios de 
“vandalismo” e “violência” envolvendo adolescentes e jovens no contexto 
espacial daquele evento, gestores da FFL formularam e puseram em prática o 
Projeto Jovens Protagonistas, objetivando desenvolver experiência de educa-
ção não escolar com estudantes, moradores de bairro da periferia da cidade 
– QFII, com dupla finalidade: prepará-los para desenvolver ações sociais e 
práticas culturais junto à comunidade do bairro em que residiam e atuarem 
na formação de seus pares como “novos leitores”.

A partir das finalidades acima, a FFL entrevistou e selecionou jovens 
estudantes de escolas públicas daquela localidade, que se interessaram em 
participar da iniciativa. Os indivíduos selecionados conformaram um agrupa-
mento que foi por eles nomeado de Immutare, e assumiram a realização de 
uma agenda de atividades que integrava encontros semanais periódicos, de 
duas horas de duração, de maneira a planejarem e promoverem diálogos e 
debates com foco na ampliação do (re) conhecimento da realidade em que 
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estavam inseridos; o desenvolvimento de práticas de leitura e de formação 
continuada de leitores; assim como a formação de novos integrantes do Co-
letivo, de modo a desenvolverem intervenções variadas na comunidade em 
que residiam.

 Incialmente, o Immutare foi constituído com dez (10) jovens, com 
idades entre treze (13) e dezoito (18) anos, selecionados a partir de visitas 
realizadas a duas (2) escolas públicas estaduais de ensino fundamental e mé-
dio, e entrevistas com jovens-estudantes moradores do bairro Quintino Facci 
II. Os estudantes elegidos recebiam uma ajuda de custo mensal de trezentos 
reais, e à montagem do Coletivo a Fundação contou com o apoio de dois 
educadores sociais: uma licenciada em Letras e um jovem-educador, rapper, 
grafiteiro e skatista, que morara no bairro QFII. 

As atividades do Immutare iniciaram-se no segundo semestre de 2013, 
e nos dois primeiros meses do Projeto os educadores sociais e os jovens en-
volveram-se em ação socializadora tendo por fundamentos ético-políticos a 
noção de “protagonismo juvenil”, os conceitos de democracia, coletividade e 
cidadania. Ainda nesse período, eles participaram de debates sobre políticas 
públicas e formas de elaboração de projetos de ações socio comunitárias.

A partir das intencionalidades dos educadores sociais e dos dez (10) in-
tegrantes do Immutare, foram firmadas parcerias com grupos de fazer teatral 
e/ou envolvidos com temática socioambiental, de maneira que o Immutare 
desenvolvesse atividades artísticas e ecológicas no interior e no entorno do 
Centro Cultural QFII, com crianças e adolescentes. Outra ação assumida pelo 
Coletivo foi a de concepção, elaboração e publicação de um Fanzine – Os 
Protagonistas, bem como a elaboração de roteiro e de atuação em documen-
tário produzido pelos integrantes do grupo, após uma oficina de audiovisual 
ocorrida em evento intitulado Outubro das Letras, promovido pela FFL, em 
2013.

O breve sumário das ações que os jovens do Immutare desenvolveram 
no bairro em que moravam permitem assinalar, ainda, que eles assumiram 
– voluntariamente e incentivados pelo acesso ao pequeno apoio monetário - 
determinadas ações que eram e são de responsabilidade do poder Executivo 
municipal.

JOVENS PROTAGONISTAS-IMMUTARE: A CONSTRUÇÃO DE UMA 
EXPERIÊNCIA SOCIAL

No segundo semestre de 2017, por intermédio de questionário sociode-
mográfico e de entrevista dialoguei com três (3) jovens com idades entre 17 e 
20 anos que integraram o Immutare em diferentes momentos; também reali-
zei entrevistas dois (2) educadores sociais e uma (1) representante da equipe 
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gestora da FFL. Neste texto, discorre-se sobre as contribuições oferecidas por 
três jovens-estudantes que conosco dialogaram: i) Bento, 17 anos, ensino 
médio completo, solteiro, negro, paraense, migrou para Ribeirão Preto com a 
família, na infância, ii) Luisa, ensino médio completo, 20 anos, solteira, negra; 
e iii) Vanessa, 20 anos, ensino médio completo, ingressou em ensino supe-
rior, solteira, negra. Os três jovens são moradores do bairro Quintino Facci II 
(os nomes são fictícios). 

INTEGRAÇÃO E PERTENCIMENTO A UM COLETIVO E INCENTIVOS 
À COMUNIDADE NA ÁREA DA CULTURA 

Segundo Bento, assim que o grupo foi montado, uma das primeiras dis-
cussões que os integrantes tiveram foi sobre a escolha do nome de batismo 
do coletivo. Quando questionado sobre a autoria do nome, se os educadores 
teriam conduzido a escolha ou interferido de alguma forma, interpelou-me 
para explicitar que a proposta da FFL começava a ser apropriada pelos jovens 
e como projetavam o sentido das ações do agrupamento no bairro.

De acordo com Bento, a primeira ação que os componentes do grupo 
decidiram realizar no bairro foi a de revitalizar o Centro Cultural do Quintino 
II, pois o equipamento cultural encontrava-se sem manutenção e com ativi-
dades sazonais para a população. Contou ainda que, naquele momento, um 
dos maiores desafios postos ao coletivo era trazer a comunidade para o in-
terior do Centro Cultural e nela despertar um sentimento de pertencimento 
àquele lugar, questão fortemente solicitada e trabalhada pelos responsáveis 
do Projeto, que o Immutare se compreendesse como coletivo e agisse de 
forma que a comunidade se apropriasse do equipamento cultural, na me-
dida em que a Prefeitura não agira neste sentido. Vanessa, uma das jovens 
entrevistadas, relatou que era necessário para a comunidade “fazer com que 
as pessoas pertencessem ao espaço. Um espaço que é público e que deveria 
estar sendo ocupado por elas, e não estava”.

A participação ativa da comunidade, por meio das ações promovidas 
e incentivadas pelo Immutare, começou com festas para os moradores do 
bairro, com o intuito de que viessem conhecer o Centro Cultural e chegou até 
a organização e realização de mutirões de limpeza e grafitagem das paredes 
do equipamento.

TRABALHAR EM GRUPO E APRENDER A OUVIR O OUTRO COMO 
DESAFIOS CENTRAIS 

Ao ser indagado sobre os desafios que ele e os pares enfrentaram para 
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a conformação do Immutare e ao longo do projeto, o Bento revelou que, 
sem dúvidas, foi o de construir interações para que pudessem trabalhar em 
grupo, respeitando a opinião um dos outros e conseguir se posicionar indivi-
dualmente no interior do coletivo sem que ele se desconfigurasse. Segundo o 
jovem, todos chegaram para participar do projeto e construir o coletivo com 
a certeza de que sabiam trabalhar em grupo e principalmente coletivamente, 
mas o que descobriram, ao longo das ações, foi que na verdade eles ainda 
tinham muito que aprender no quesito “trabalho coletivo”.

De acordo com Bento, aprender a trabalhar em grupo, planejar e agir 
coletivamente foi de grande importância para a sua vivência juvenil, pois 
através de sua participação neste projeto, hoje sabe que caminho quer se-
guir, “onde e como pode contribuir para sua comunidade e para o mundo”, 
relata que agora se ele quer mudar algo, sabe qual o caminho que tem que 
percorrer e quais escolhas pode fazer. E são opções que, segundo ele, não 
conseguiria reconhecer sozinho. Foi esta experiência de processo coletivo de 
compartilhar ideias e ouvir o outro, conhecer o que as pessoas diferentes 
pensam que permitiu todo esse aprendizado.

Tal como avaliou Bento, também para Luisa as questões das interações 
intra-grupo, das interações e relações com os pares adolescentes, tais como 
aprender a trabalhar coletivamente, ouvir o outro, se posicionar e ser ouvida 
pelos parceiros, as ambivalentes tensões que permeavam as trocas que efe-
tuavam, foram os maiores desafios vividos pela jovem durante sua experiên-
cia de participação no Projeto e de construção do Immutare. Contudo, afir-
mou também, que ao tomar distância daquelas vivências pôde compreender 
o quanto a construção daquela experiência foi importante para relações pos-
teriores nas esferas do trabalho e da escolarização.

Luisa afirmou que existia um desafio, e que foi um aprendizado difícil 
para todos, que se deu ao longo do processo, mas que foi paulatinamente 
superado, pois depois de um tempo ela e seus companheiros já estavam pen-
sando e agindo muito bem coletivamente. As reuniões que aconteciam uma 
vez por semana, passaram para duas, três vezes, até que em um dado mo-
mento da experiência eles se viam todos os dias. Não apenas por necessida-
de impostas pela iniciativa, mas em virtude de uma escolha, de uma vontade 
dos integrantes do Immutare.

Para Vanessa, outra jovem entrevistada, exercitar o trabalho coletivo 
como eixo central da experiência que construíam no bairro, aparece no relato 
da jovem como um fator positivo que, de alguma forma contribuiu para sua 
vida escolar, seu desempenho acadêmico, mesmo tendo sido um aprendiza-
do obtido a partir de um processo que, segundo ela, não foi fácil, pois, impli-
cava o esforço de compreender as diferentes concepções e individualidades 
dos integrantes do Grupo, em meio as interações que teciam.
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RECONHECENDO AS VIRTUDES: CONTRIBUIÇÕES PARA O AUTO-
CONHECIMENTO E A PRODUÇÃO IDENTITÁRIA

Para os jovens entrevistados, a construção da experiência do Immutare 
lhes permitiu 

investir em seus processos de subjetivação e conquista de autonomia, 
pois segundo Bento, nos percursos daquele “nós” ele se deu conta de que 
ele tinha se constituído como um “elo” importante entre a comunidade e a 
cidade e considerou que pode fazer por outros jovens o que a escola não fez 
por ele, pode contribuir com a orientação dos pares no interior do bairro, 
pois destacou que com o Projeto conquistou respeito e reconhecimento: “eu 
sou reconhecido (...) dentro da minha comunidade. Quando as pessoas têm 
algum problema, tanto burocrático como até pessoal mesmo, eles recorrem 
a mim! Isso é fantástico! O Immutare me deu essa autonomia.  (...) Eu sou um 
elo, entre a comunidade e a cidade”.

Luisa também relatou como as vivências no Projeto e com o Immuta-
re contribuíram para que ela se (re)conhecesse como jovem, pertencente à 
uma específica esfera social da cidade, e ao mesmo tempo como mulher, 
negra, marginal, todavia, com sonhos e vontades, auto reconhecimento que 
a impeliu a ser mais ativa em relação as circunstâncias que constrangiam seu 
processo de subjetivação.

Sobre esta questão Vanessa reconheceu que, contribuir para conformar 
esta experiência a ajudou em seus processos de autoconhecimento e produ-
ção identitária, pois antes desta vivência ela tinha grandes dificuldades em 
reconhecer suas virtudes e se (re) conhecer como pessoa e indivíduo.  Não 
sabia dizer do que gostava e o que não lhe agradava, tirava sempre boas 
notas na escola, mas não sabia explicar o porquê, para ela era apenas uma 
questão de “ter facilidade na aprendizagem”. Vanessa afirmou que perce-
beu o quanto a experiência coletiva, a primeira fora da escola, permitiu que 
as individualidades aparecessem pois, em suas palavras, a escola não é um 
espaço em que isso se torna possível. Para ela, no ambiente da sala de aula, 
existem agrupamentos construídos tacitamente e divididos entre “os nerds” 
e “o fundão”, não sobrando espaço para que outras singularidades emerjam 
e conquistem reconhecimento ou respeito. 

CONSIDERAÇÕES 

Nos depoimentos colhidos até o momento, é possível identificar refe-
rências sobre a participação obrigatória no Projeto, em alguns momentos 
aparecendo inclusive com “cumprimento de metas”, a presença da bolsa 
auxílio para esta participação e de atividades realizadas e direcionadas para 
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o desenvolvimento e melhoramento para a comunidade em que eles estão 
inseridos. 

Todavia, quando analisamos as narrativas dos jovens, à luz da noção de 
experiência social, como definida por Dubet (1994), é possível apreender as 
contribuições que eles extraíram ao se integrarem ao Projeto, darem vida ao 
Immutare, e em virtude das ações que conceberam e executaram em diferen-
tes territórios do Quintino Facci II e da cidade. Até o momento, a partir dos 
depoimentos dos jovens, temos identificado contribuições que a experiência 
Immutare lhes ofereceu, pois em suas falas encontramos elementos perti-
nentes às três características básicas da ação social apreensíveis na noção 
de experiência social: a “heterogeneidade dos princípios culturais e sociais 
que organizam as condutas” de indivíduos e coletivos sociais, o afastamento 
subjetivo que os indivíduos mantêm em suas relações com a objetividade 
do sistema, e o “processo que define a autonomia dos actores, que faz deles 
sujeitos”.  (DUBET, 1994, pp. 15-16).

Os resultados preliminares do estudo apontam para conquistas que jo-
vens podem adquirir mediante a participação em iniciativas de educação não 
escolar, e os elementos que eles se apropriam para produzirem uma avalia-
ção crítica da educação escolar que lhes é oferecida na localidade em que 
estão inseridos e, sobretudo, elementos que lhes permitem enriquecer seus 
projetos de futuro e a formação deles como sujeitos juvenis.
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RESUMO

O objeto desta pesquisa em construção envolve o processo de desen-
volvimento dos sujeitos de coletivos e movimentos sociais nas Universidades, 
levando em consideração as políticas públicas no âmbito atual do ensino su-
perior no Brasil. O interesse da investigação foi despertado no enfrentamento 
cotidiano da questão social, materializada nos direitos do cidadão e na coesão 
societária. O estudo está sendo formulado numa perspectiva das ações afirma-
tivas adotadas no país e dos elos entre a emancipação cultural, que a Universi-
dade pode proporcionar, e os reflexos nos movimentos sociais, em seus avan-
ços e dilemas. No entendimento dessa pesquisa os movimentos constroem 
propostas sobre a realidade social com as quais a Universidade pode contribuir, 
favorecendo a compreensão e os estudos sobre as ações coletivas, que cons-
tituem parte da resistência à exclusão de classes menos favorecidas. Para tal, 
destaca-se o trabalho de Gohn (2008), basilar no embasamento desta investi-
gação. A abordagem do estudo em questão é qualitativa. Pode-se considerar 
a Universidade um espaço democrático de direito, que articula a formação e o 
conhecimento. Por isso, é um local de grande importância para a motivação e 
formação de participantes dos Movimentos Sociais.
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES)
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Palavras-Chave: Movimentos Sociais. Universidade e políticas afirmati-
vas. Formação de sujeitos.

INTRODUÇÃO

A educação é um dos direitos fundamentais previsto no artigo 205 da 
Constituição Federal de 1988. Para que os indivíduos (sujeitos) tenham aces-
so a bens e serviços disponíveis na sociedade, é fundamental ter acesso aos 
meios científicos e desenvolver o autoconhecimento.

O objetivo geral desta pesquisa é identificar como se dá a formação de 
sujeitos de coletivos e movimentos sociais na Universidade.  Os movimentos 
sociais, segundo (Gohn, 2008), indicam o lugar onde os conflitos tendem a 
se manifestar marcando os espaços onde os seres humanos são capazes de 
construir sua história. Pergunta-se se a Universidade é detentora de conhe-
cimento acadêmico que pode permitir um maior aprofundamento nas ques-
tões sociais, potencializando a participação dos sujeitos e a construção de 
outros sujeitos.

Dessa forma, o conhecimento é essencialmente ativo. Muitos sujeitos 
(discentes) que atuam em coletivos e movimentos sociais ingressaram nas 
Universidades públicas ou privadas por conta do Prouni, Fies, Cotas ou Bolsas 
das próprias instituições para obter uma formação profissional ou retomar os 
estudos, o que pode resultar em mudanças no futuro. Na pesquisa se preten-
de aprofundar o conhecimento desse espaço contraditório de formação de 
sujeitos. Nesse sentido, entender a dimensão, os limites e as possibilidades. 

Nesta trajetória, trataremos de relacionar os conhecimentos empírico 
e teórico de modo que seja interessante analisar: a) o significado dos movi-
mentos sociais no sistema produtivo capitalista, com desafios trazidos pelos 
avanços da globalização na década de 90 e das políticas neoliberais; b) o di-
mensionamento da formação dos atores e aprofundar a investigação, análise 
e discussão dessa trajetória; e c) os desafios e possibilidades desse espaço 
coletivo (Universidade), junto aos atores e aprofundar a investigação, análise 
e discussão nesta trajetória.  Nesses eixos de análise, não se espera entender 
a temática aqui evidenciada de forma isolada ou fragmentada. Muito pelo 
contrário: só podem ser aprendidas na relação, buscando os nexos dos seus 
conteúdos. 

Em síntese, o tema do estudo é “A Formação dos Sujeitos de Coletivos 
e Movimentos Sociais na Universidade: Dimensões, Limites e Possibilidades.”

Objetivo Geral: Identificar como se dá a formação de sujeitos de co-
letivos e movimentos sociais na Universidade.  Pesquisar e refletir sobre a 
formação desses sujeitos, possibilitando conhecimento e articulações que 
permeiam a construção de sujeitos. 
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Objetivos Específicos: a) pesquisar e identificar sobre a evolução his-
tórica e conceitual dos movimentos sociais na década de 1990, no Brasil; b) 
pesquisar e analisar em que espaço e como se dá a formação dos sujeitos; c) 
entrevistar e registrar as experiências de alunos de coletivos e movimentos 
sociais. 

Hipóteses:

1. Os alunos consideram a Universidade um espaço de reflexão crítica, 
permitindo que exponham seus conflitos, ideias e direitos com outros 
autores. 

2. A Universidade é um espaço contraditório para os alunos, estando 
submetidas a uma lógica empresarial visando especificamente à garan-
tia de lucros. Historicamente, os movimentos sociais representam a cha-
ve para que o diálogo possa ser desenvolvido.

A metodologia empregada é a Pesquisa Bibliográfica, enriquecida com 
entrevistas para entender melhor a formação e a ação política dos sujeitos 
envolvidos.

DISCUSSÃO

Múltiplas realidades perdem efeito se não houver a interferência dos 
movimentos sociais. Gohn (2011: p. 336) entende que os movimentos sociais 
funcionam como um produtor de conhecimento e inovação, uma vez que 
não se pode ignorar a sua presença e forte penetração social. Isso significa 
dizer que esses movimentos são vitais para a sociedade, pois é assim que 
conseguimos traduzir e vivenciar o conceito de Democracia. Silenciar o todo 
ou a parte desses movimentos é o mesmo que inaugurar uma era de catás-
trofes. Contudo é interessante entender que eles atuam como em uma rede 
de informações. Além do mais, são termômetros da sociedade (muitas vezes 
negligenciada por governos cuja preocupação com o seu povo é mínima).  A 
ação desses movimentos possibilita formar culturas mais próximas, isto é, 
aproximar realidades e difundi-las, de modo que seja possível incluir todos 
em um mesmo ambiente. Essa é a questão para uma sociedade mais justa.

É relevante frisar que se não fossem esses movimentos, a questão dos 
afrodescendentes, por exemplo, seria deixada de lado mais uma vez. Em 
virtude dessa atuação frequente, e mobilização cada vez mais acirrada, é que 
se conquistou o espaço necessário para a formação do diálogo. 

A política de cotas, por exemplo, permitiu resgatar a cultura e desenvol-
ver a inclusão, decisivos para corrigir distorções que há muito se experimenta 
e, consequentemente, tem maculado drasticamente parcela significativa da 
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sociedade, segundo aponta Gohn (2001). 
Para entender os movimentos sociais na universidade, e como eles 

representam uma forma de corrigir distorções históricas e culturais, Silva e 
Lage (2018; p. 3) entendem que é interessante à existência de ações dessa 
natureza porquanto tendem a melhorar a vida dos sujeitos de ação. 

Nessa situação, as cotas raciais, por exemplo, além de minimizar as 
questões de raça, coloca em pauta a necessidade do direito à Educação. Esse 
direito, como se sabe, é previsto na Constituição Federal de 1988. Além do 
mais, assim entendemos, é inalienável. A partir do instante em que se igno-
ram premissas constitucionais básicas, fere-se a Constituição Federal. Nesse 
sentido, não é ilógico defender as cotas raciais, os Fies, o Prouni etc. Ilógico 
seria, por exemplo, continuar a desenvolver programas de exclusão social. 

O governo federal de 2003 a 2011, por exemplo, entendeu essa necessi-
dade de inclusão. Além do mais, permitiu que debates acerca dessa natureza 
fossem recepcionados pelas universidades. É por isso que os movimentos 
sociais estão cada vez mais presentes nas universidades. Anhaia et. al. (2014, 
p. 24), entende que as distorções sociais quando dizem respeito à raça negra 
são infindáveis. A Educação deve atuar colocando em debate toda e qualquer 
forma de discriminação social, racial, educacional, etc. 

A pesquisa revela, aponta Anhaia et. al. (2014), que jovens negros têm 
mais dificuldade de completar os seus estudos em virtude da ausência de ja-
nelas de oportunidades. Essas janelas, por exemplo, são bem mais difundidas 
entre os brancos do que entre os negros da mesma faixa etária. Isso repre-
senta colocar em risco a Democracia e, consequentemente, torna a Educação 
um produto caro e, inacessível às classes sociais menos favorecidas. 

Segundo Araújo e Luvizotto (2012; p. 74-75), à luz de Gohn (2006), tal 
como foi promulgada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 
1996, os movimentos sociais integram o processo educacional. 

Sendo assim, é de vital importância construir pontes para que o diálogo 
entre movimentos sociais e educação seja travado, de modo proveitoso e 
libertador. Isso permitirá criar nichos de democracia e, nesse sentido, promo-
ver os movimentos sociais dentro das universidades.

CONSIDERAÇÕES

O tema desta pesquisa abarca a importância das políticas públicas 
em educação na formação dos sujeitos de movimentos sociais e coletivos, 
comprometida com a transformação da realidade social e de exploração.  
A pesquisa está em andamento. Até o momento realizamos apenas quatro 
entrevistas com universitários que participam de movimentos sociais, o que 
nos permitiu vislumbrar  que na universidade, especialmente a privada, o 



243

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

ensino se constitui em um espaço voltado mais para as questões técnicas, 
constituindo-se em espaço que não potencializa as possibilidades de trocas 
de saberes com os movimentos sociais, impossibilitando as transformações 
possíveis dentro da universidade.

Os professores encontram um espaço de discussão raso, que não é 
incentivado, como em uma Universidade pública. Nestas, até o momento, 
parecem se constituir e incentivar a troca entre universidade e movimentos 
sociais, contribuindo para que se formem sujeitos sociais.  

Enfim, os sujeitos se constituem nesse processo de interação no cotidia-
no com outros sujeitos, na sociedade civil e em instituições, privadas e públi-
cas, estatais ou não estatais.  Estas são algumas das inúmeras ações possíveis 
para que a universidade (pública ou privada) se fortaleça enquanto espaço e 
bem público de potencializarão do sujeito político e formação de consciência 
política social.
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RESUMO

O presente artigo é parte de uma pesquisa em andamento que tem 
como objetivo discutir a questão da resistência política dentro do universo 
do rap. O rap é o elemento musical presente na cultura Hip Hop. O Hip Hop 
floresceu em bairros pobres de Nova York através da interação entre imigran-
tes latinos e afro-americanos. A reivindicação de melhores condições de vida 
para negros, imigrantes e pobres é uma das principais características do esti-
lo. Com a comercialização e a popularização do rap, muitos artistas passaram 
a veicular mensagens mais próximas das tendências de venda do mercado do 
que da realidade social das periferias. O estilo perdeu parte de seu conteúdo 
contestatório, mas ganhou em visibilidade. Através das lentes de Theodor 
Adorno e Douglas Kellner, este artigo aborda a questão da indústria cultural e 
suas implicações sociais e culturais. Adorno discute o poder de sedução dos 
produtos da indústria cultural e sua relação com o fortalecimento do poder 
hegemônico. Kellner prefere usar o termo cultura da mídia ao invés de indús-
tria cultural, pois reconhece que a dominação ideológica não é tão massiva. 
Os indivíduos reinterpretam e se apropriam de significados veiculados pe-
las mídias. Com o advento da globalização, os produtos da indústria cultural 
adentraram diversos países, misturando-se com culturas locais, sedimentan-
do identidades, criando versões nacionais de culturas estrangeiras, formando 
culturas globais. O rap chegou ao Brasil na década de 80, mas se popularizou 
a partir da década de 90. As mensagens emitidas por grupos de rap como os 
Racionais MC’s, assim como os outros significados e trejeitos pertencentes 
ao Hip Hop, passaram a fazer parte do cotidiano e da visão de mundo de 
vários jovens, principalmente negros e pobres, moldando personalidades, 
influenciando comportamentos, alimentando posturas firmes e resistentes à 
segregação social e urbana, enfim, sedimentando um tipo de cultura urbana. 

Palavras-chave: rap. Hip-Hop. Resistência. Identidade. 
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O rap é o elemento musical presente dentro do movimento Hip Hop. 
Artisticamente, o Hip Hop é formado por três elementos: rap (música), 

break (dança) e grafite (desenho). Há algumas versões sobre a gênese do rap, 
mas costuma-se dizer que 

o estilo nasceu na Jamaica, pela mistura de bases eletrônicas com um 
tipo de canto falado, em tom de discurso. Rap é a junção de rhythm e poetry, 
ritmo e poesia. Inicialmente, tais bases eletrônicas eram pedaços de músi-
cas já existentes, recortadas de sua função original, servindo de instrumento 
para a construção de outras estéticas. Característica marcante da construção 
do rap e do movimento Hip Hop, o teor das mensagens emitidas nas músicas 
é altamente reivindicativo. Desde o nascimento na Jamaica, os emissores de 
tais mensagens se ocupam em descrever o complicado relacionamento com 
o poder político dominante. 

Mesmo tendo raízes em território latino, o rap floresceu nos Estados 
Unidos, através de imigrantes latinos que levaram a prática cultural para bair-
ros pobres de Nova York. Os imigrantes misturaram-se ao cotidiano violento 
de bairros marginalizados habitados, em grande parte, por afro-americanos 
descendentes de ex escravos. Portanto, parte essencial do movimento Hip 
Hop, como um todo, é a reivindicação de condições melhores de vida para 
negros, imigrantes e pobres. A prática se intensificou através de reuniões de 
jovens em ruas, praças públicas e estabelecimentos privados, abertos ou não 
ao público. O estilo adentrou as portas do mercado cultural e tornou-se po-
pular no mundo inteiro, influenciando jovens de diversas regiões do planeta, 
criando hábitos culturais e desenhando identidades. Hoje, o rap é um dos 
estilos mais consumidos nos Estados Unidos e no mundo. 

A problemática aqui discutida envolve a questão da resistência polí-
tica e cultural implícita no contexto do Hip-Hop, portanto, no contexto do 
rap. As mensagens do estilo exprimem “as experiências e as condições dos 
americanos negros que viviam em guetos violentos e, assim, se transformou 
num poderoso veículo de expressão política” (KELLNER, 2001, p. 231). Kellner 
(2001), assim como Garcia (2003), consideram que a realidade violenta apa-
rece nos recursos poéticos, nas gírias de rua, na forma direta e decidida de 
emitir as mensagens sob a base eletrônica. Porém, com a popularização do 
estilo, o rap passa a veicular mensagens mais próximas das regras de venda 
no mercado, daquilo que Adorno chama de amusement, do que da realidade 
violenta das periferias. O estilo perde parte de seu conteúdo contestatório, 
mas ganha em visibilidade. 

O movimento Hip Hop chega ao Brasil em meados dos anos 80. Segundo 
Camargo (2015), o rap foi se disseminando através de festas e bailes, produzi-
dos por equipes de organização de eventos. O público mais cativo comparti-
lhava valores, estilos e gostos ligados a cultura negra, e os eventos passaram 
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a ser chamados de bailes black. Eram situações onde as pessoas se encon-
travam para dançar, conversar, namorar, se divertir. Em geral, o repertório 
musical agregava os estilos funk, soul e rap e era dividido entre produções 
estadunidenses e brasileiras. A música black brasileira era representado por 
artistas como Tim Maia, Jorge Ben, Toni Tornado, Gerson King Kombo, entre 
outros. 

O primeiro elemento artístico do Hip Hop a aterrissar no Brasil foi a dan-
ça, o break. (POSTALI, 2011). Mas o rap, propagado por rádios piratas e ca-
nais televisivos com destaque para a MTV, logo entrou em cena e se alastrou 
pelo mercado. No contexto do rap brasileiro, destaca-se o grupo Racionais 
MC’s, que imprimiu forte caráter realista na descrição do violento cotidia-
no das periferias paulistanas nas letras de suas canções. Assim como afirma 
D’Andrea (2013), o grupo foi o principal responsável pela construção de uma 
nova subjetividade nas periferias de São Paulo e, posteriormente, no Brasil. 
O importante a ser destacado aqui é que as mensagens emitidas por grupos 
de rap como os Racionais MC’s, assim como os outros significados e trejeitos 
pertencentes ao Hip Hop, passaram a fazer parte do cotidiano e da visão 
de mundo de vários jovens, principalmente negros e pobres, moldando per-
sonalidades, influenciando comportamentos, alimentando posturas firmes e 
resistentes à segregação social e urbana, enfim, sedimentando um tipo de 
cultura urbana. No entanto, outros rappers foram se libertando da essência 
realista das letras das canções e passaram a emitir mensagens de acordo com 
maiores possibilidades de comércio, seguindo as regras da mercantilização 
cultural. 

Com a proliferação da internet e de aparelhos portáteis conectáveis a 
rede virtual, a expansão da comunicação trouxe inovadoras ferramentas de 
produção e circulação artística. Os rappers trocaram as rádios piratas por si-
tes e redes sociais na internet. A evolução tecnológica permite maior expan-
são da produção artística e da interconexão entre diferentes partes do globo. 
Por um lado, a disseminação cultural favorece trocas, hibridismos, por outro 
intensifica o processo hegemônico mercantil, já que os maiores produtos es-
tão ligados a premissa do desenvolvimento do capital, e não da arte. 

Com o desenvolvimento da tecnologia e a invenção do fonógrafo e do 
gravador, o controle do poder adentra em um novo nível. A capacidade de se 
produzir consenso e alienação torna-se muito mais produtiva. Para Adorno 
e Horkheimer (2002), o sistema de produção das rádios, dos cinemas e da 
televisão, está intrinsecamente ligado à lógica do metabolismo do capital. 
Neste sentido, estes veículos de comunicação têm como premissa o lucro 
de um investidor ou algum benefício político. O filósofo denuncia a contra-
dição presente nos produtos culturais, a necessidade do lucro, a verdade do 
negócio em detrimento ao valor artístico. Não mais a obra fica a serviço da 
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subjetividade do sujeito, mas, sim, refém dos clichês caracterizadores dos 
produtos de massa, assim como chicletes, roupas e carros. Adorno e Horkhei-
mer (2002) contrapõem a lógica da obra com a lógica do sistema. Esta última 
tende a certa padronização dos produtos, processo que os filósofos alemães 
chamam de amusement, a transformação da arte em produto de consumo 
de massa, sendo a presença do estereótipo comercial essencial para a venda 
do produto. 

As questões ligadas à indústria cultural sofreram diversas modificações. 
Segundo Kellner (2001, p. 10), “a cultura contemporânea da mídia cria for-
mas de dominação ideológica que ajudam a reiterar as relações vigentes 
de poder, ao mesmo tempo que fornece instrumental para a construção de 
identidades e fortalecimento, resistência e luta”. Kellner prefere usar o termo 
cultura da mídia ao invés de indústria cultural, pois reconhece que a domina-
ção ideológica não é tão massiva. Os indivíduos reinterpretam e se apropriam 
de significados veiculados pelas mídias. Assim como há a dominação, há tam-
bém a resistência à dominação ideológica. 

Com o advento da globalização, os produtos da indústria cultural aden-
traram diversos países, misturando-se com culturas locais, sedimentando 
identidades, criando versões nacionais de culturas estrangeiras, formando 
culturas globais. Assim foi disseminada pelo mundo a cultura Hip Hop, atra-
vés de rádios, aparelhos de televisão, meios de comunicação que transmi-
tiam a cultura importada dos Estados Unidos. 

Na Idade Média, a resistência política mais discutida estava ligada a reli-
gião. Mas, segundo Bobbio (1992), a Revolução Francesa introduziu um outro 
paradigma nessa questão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cida-
dão, de 1789, reconhece o direito à resistência. Porém, como afirma Bobbio 
(1992), o desenrolar desse processo contém algumas contradições e serão 
elas a permear a análise do rap. O processo está intimamente ligado com a 
dificuldade do Estado em administrar diferentes culturas, conforme aponta-
do por Eagleton (2000). Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia 
de guerra e o fortalecimento dos exércitos nacionais, a guerrilha não é mais 
uma saída para movimentos contestatórios. A resistência é política e cultural, 
em parlamentos, greves, passeatas, organizações populares, na arte. 

Com a mercantilização que consome a arte, vários outros estilos mu-
sicais foram perdendo suas raízes históricas e tornando-se puro entreteni-
mento. O rock’n’roll veio do blues, um estilo baseado no sofrimento do negro 
escravo trabalhador das lavouras (MUGGIATI, 1995). Mesmo outros estilos 
advindos do rock, como o heavy metal e o punk rock, tiveram momentos de 
alta contestação aos modelos vigentes de civilização. Essa resistência cultu-
ral, porém, vai se perdendo. Vão surgindo novos artistas, produzidos com as 
mais sofisticadas técnicas daquilo que Adorno e Horkheimer (2002) chamam 
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de amusement. Os estilos perdem suas referências históricas. E em um mun-
do ainda marcado por tantas injustiças sociais, é necessário manter acesa a 
chama da resistência. 

O contexto cultural, os símbolos e significados sociais são indissociáveis 
da análise histórica de peças musicais. É impossível analisar o rap sem consi-
derar todo o contexto social que permeia seu significado. Assim como o rap, 
em vários outros momentos históricos a música assumiu parte de um movi-
mento de resistência. A música gera comportamentos, induz ações, fortalece 
os movimentos. 

A música negra, em especial, é fortemente calcada em movimentos de 
resistência. Durante o processo de descolonização da África subsaariana, ar-
tistas como José Schwarz, Super Mama Djombo e FelaKuti foram vozes que 
entornaram versos sobre as glórias e as tristezas da luta anticolonial. Nas 
letras, o tema da violência do colonizador, da dor do colonizado, do desejo 
de liberdade, da força da resistência, da esperança de uma vida melhor. (OLI-
VEIRA, SANTOS, LIMA, 2015). 

Para Santos (2008, p. 5), “o conceito de resistência aplicado à cultura 
tem sido visto como um conjunto de práticas que são veículo das formas de 
oposição aos poderes constituídos”. No contexto de globalização que mar-
cou o final do século XX, coube às culturas populares construir maneiras de 
se auto afirmar frente a massificação imposta pela indústria cultural, frente 
às “verdades culturais” propagadas. Assim, jovens negros e imigrantes, mo-
radores de bairros pobres da cidade de Nova York, fazendo uso criativo de 
aparelhos tecnológicos, passaram a unir entretenimento e resistência políti-
co-cultural, revelando um “modo peculiar de existir no tempo histórico e no 
tempo subjetivo”. (SANTOS, 2008, p .6) 

O objetivo da pesquisa em andamento é analisar o que pensam os ato-
res ligados ao rap na região da cidade de Santos. Eles se veem como parte 
de um movimento de resistência? Em que consiste essa resistência? Como 
manter essa chama acesa? 

Para elucidar a questão, optou-se por entrevistar alguns atores impor-
tantes da cena do rap na cidade. Para tanto, o trabalho se divide em três 
grandes etapas. A primeira etapa constitui a pesquisa bibliográfica acerca 
do referencial teórico e do objeto da pesquisa. A segunda etapa constitui a 
elaboração e a execução do trabalho de campo. A terceira etapa constitui a 
análise do material coletado com base no referencial teórico. 
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RESUMO

Esta comunicação está baseada em um fragmento dos resultados de uma 
pesquisa realizada com estudantes de um curso superior para a realização 
de uma dissertação de mestrado. Pontuando a pesquisa nessa comunicação, 
vale ressaltar que a mesma buscava identificar situações que desencadeasse 
“vivências” nos participantes. Entende-se por vivência experiências que 
deixaram marcas no sujeito, ou seja, situações vividas por ele que provocou 
alguma transformação nesse sujeito. A compilação dos dados me direcionou 
a várias categorias de análise, uma delas está relacionada a este fragmento, 
inclusive trago-a como tema dessa comunicação: Além de conhecimento, 
um sentido para a existência! O objetivo nessa comunicação é relatar, 
segundo os sujeitos participantes da pesquisa, as contribuições que o curso 
proporcionou, ou seja, para os participantes da pesquisa, contribuições essas 
que ultrapassaram a formação profissional. A metodologia utilizada para a 
análise dos dados foram adaptações dos pressupostos do discurso do sujeito 
coletivo bem como da otobiografia. Já os dados foram coletados por meio de 
pesquisa formação e pesquisa-ação e como instrumentos de coletas de dados 
utilizou-se memoriais de formação. Ao término da pesquisa, ficou evidenciado 
nos relatos dos participantes da mesma que o curso de graduação contribuiu 
não apenas para a formação profissional, mas também para a formação 
pessoal dos discentes. Como habilidades adquiridas os destaques foram 
para a autonomia e integração social, e, segundo os participantes, foram 
desencadeadas pela compreensão da educação como fator de humanização 
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e pelas questões relacionadas a integração teoria/prática.
Palavras chave: Teoria/prática. Formação. Conhecimento. Sentido.

INTRODUÇÃO

Esta comunicação está baseada em um fragmento dos resultados de 
uma pesquisa realizada em minha dissertação de mestrado, desenvolvido na 
Universidade Católica de Santos, UNISANTOS.

A pesquisa foi desencadeada num curso de Licenciatura em Pedagogia 
da baixada santista onde a pesquisadora atuava como professora da discipli-
na Pesquisa e Práticas Pedagógicas. Os participantes da pesquisa eram alunos 
em fase de conclusão do curso que concordaram em participar da mesma. 
Vale ressaltar que a mesma buscava identificar situações que desencadeasse 
“vivências” nos participantes. Usou-se os pressupostos da Pesquisa/forma-
ção e considerações da Pesquisa-ação.

A construção dos dados ocorreu num período de aproximadamente seis 
messes, por meio da construção de memoriais de formação, resultante das 
vivências desenvolvidas em aula.

Para a compilação dos dados utilizou-se os pressupostos do discurso do 
sujeito coletivo, referenciado por Lefevre, e na análise dos dados utilizou-se a 
otobiografia que tem como referência Silas Monteiro.

OS DADOS REVELAM

Em síntese elaborada por meio dos pressupostos do discurso do sujeito 
coletivo, subtraí essa categoria de análise, a qual gerou o título dessa comu-
nicação, a fins de observar a contribuição de um curso de graduação para os 
envolvidos.

Identificou-se que os sujeitos participantes da pesquisa, buscam algo a 
mais no curso superior. Algo que além da ascensão social; algo que lhes faça 
“sentido”; que lhes permitam serem agentes de suas transformações decor-
rentes, proporcionando assim, uma humanização social.

Ficou evidenciado nos relatos dos participantes dessa pesquisa (alunos 
de um curso de Licenciatura em Pedagogia), que o curso de graduação contri-
buiu não apenas para a formação profissional, mas também para a formação 
pessoal desses discentes.

Observou-se nos relatos que nas habilidades adquiridas os destaques fo-
ram para a autonomia e integração social. De acordo com os mesmos essas ha-
bilidades foram desencadeadas pela compreensão da educação como fator de 
humanização, além das intervenções relacionadas a integração teoria/prática.
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Diante disso ficou evidenciado que quando os indivíduos recebem infor-
mações e operalizam as mesmas de acordo com concepções próprias, porém 
contextualizadas, de forma que essas informações se impregnam, são amal-
gamadas a este ser transformando seu modo de agir, conhecimentos foram 
adquiridos.

Os dados da pesquisa revelaram também que toda vez que se participa 
de uma ação e que esta desperta curiosidade e/ou necessidades no indivi-
duo, gerando assim, um “sentido” e, consecutivamente um conhecimento. 
Como diz Freire (1996) saberes são movidos por curiosidades. Sem curiosida-
de não há aprendizagem.

Para o autor Philippe Meirieu, o conhecimento é composto por fases: 
identificação, utilização e significação, as descrevendo assim:

[...] uma informação só é identificada se já estiver, de 
certa forma, assimilada em um projeto de utilização, in-
tegrada na dinâmica do sujeito e que este processo de 
interação entre identificação e a utilização que é gerador 
de significação, isto é, de compreensão (MEIRIEU, 1998, 
p. 54).

Assim sendo compreende-se que quando o conhecimento faz “sentido” 
àquele que está envolvido na ação, esse conhecimento se transforma em sa-
beres, e sempre que o sujeito julgar necessário, usufruirá do mesmo em seu 
dia a dia. Esses saberes estarão incutidos/enraizado nesse sujeito.

Nos dados da pesquisa também foi possível observar que curso de gra-
duação em que esses participantes da pesquisam cursavam, contribuiu para 
a formação pessoal do participante dos mesmos, pois direcionam ao curso 
de graduação o fato de estarem cada dia mais a vontade em suas profissões, 
mais seguros. Diante disso, percebe-se que os saberes aprendidos e apreen-
didos fizeram sentido ao sujeito.

Segundo Charlot (2001, p. 16), “[...] o que é aprendido só pode ser apro-
priado pelo sujeito se despertar nele certos ecos: se fizer sentido para ele”. 
Aproprio-me de suas palavras, pois acredito que todo saber deve ter um sen-
tido impregnado, além do fato de que todo saber deve ser construído pelo 
próprio indivíduo. 

Dessa forma pode-se afirmar que para que ocorra o saber é necessário 
que o ser envolvido nesse aprendizado se predisponha a esse saber, que es-
teja disposto a construir novos saberes, visto que, a aprendizagem é um fator 
interno do sujeito.

É claro que não se pode desconsiderar as diversidades culturais, as 
diferenças, os desejos individuais que permeiam todo ser humano, além dos 
aspectos peculiares do contexto em que os sujeitos estão inseridos.

Se torna relevante, portanto, o fato de que todo processo de ensino-



O DIREITO À EDUCAÇÃO: POLÍTICAS, PESQUISAS E PRÁTICAS

254

-aprendizagem deve ser tecido com base em uma relação dialética, onde as 
contradições estão presentes e se manifestam durante todo o processo. 

Um locus onde as relações aconteçam em um formato de “mão dupla”, 
pois ao mesmo tempo que o saber transforma o sujeito o sujeito transforma 
o saber. Ao mesmo tempo quem ensina aprende o com o aprendiz.

E assim Bernard Charlot complementa: 
Aprender é apropriar-se do que foi aprendido, é tonar 
algo seu, é interiorizá-lo. Contudo, aprender é também 
apropriar-se de um saber, de uma prática, de uma forma 
de relação com os outros e consigo mesmo... que existe 
antes que eu a aprenda, exterior a mim (CHARLOT, 2001, 
p 20).

Nesse espaço, ocorrem interações sociais que permitem ao sujeito se 
compreender e compreender aos outros, considerando que cada um é pos-
suidor de características individuais, historicamente constituídas e agrega-
das. 

É a construção do “eu” diante de um processo coletivo. É o início de 
uma reflexividade por meio de uma vivência real de cidadania. É um espaço 
onde a práxis pode ser desencadeada.

Diante disso a prática docente deve ser um processo dialético entre su-
jeito/saber e saber/sujeito. Segundo Franco (2009),

[...] atividade docente é uma prática social, historica-
mente construída, que transforma os sujeitos pelos sa-
beres que vão se constituindo, ao mesmo tempo em que 
os saberes são transformados pelos sujeitos dessa práti-
ca (FRANCO, 2009, p.13).

Esse sujeito, portanto, conhece, aprende, produz e ressignifica conheci-
mentos, permitindo, assim, correlacioná-los com a realidade, agindo e trans-
formando-a. Ele se torna um sujeito crítico e autônomo, porque fez uma re-
lação com os saberes.

Entende-se, portanto, que quando nesse processo o se apodera de um 
determinado patrimônio humano no qual ideias, filosofias e práticas do coti-
diano estão inseridas, e a partir dessas concepções ele cria e recria sua pró-
pria relação com o mundo. Relação de ser/estar nesse mundo.

A criação dessa concepção se dá mediante amplo processo de reflexão. 
Se faz necessário trazer de volta as lembranças todos os conceitos, paradig-
mas adquiridos anteriormente para serem revistos, repensados. Uma refle-
xão individual, porém, realizada no grupo.

É como se neste momento se “mudasse” a lente para observar os mes-
mos fatos a partir de um novo ponto de vista, pois uma nova vivência acontece. 
A experiência vivida anteriormente criando “marcas”, transformando o sujeito.



255

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Em trechos dos relatos realizados por um participante da pesquisa em 
um dos memorias formativos (instrumento de construção/análise dos da-
dos), encontra-se o relato de que as atividades desenvolvidas, no caso dessa 
pesquisa, as vivências formativas desenvolvidas fizeram com que o mesmo 
pensasse e visse as “coisas” de forma diferente; aprendesse a opinar, ser crí-
tico e deixar de ser receptor de informações e passasse a ser um edificador 
de ideias.

Outro relato expressivo é referente a compreensão de si mesmo, pois 
direciona ao curso de Licenciatura em Pedagogia o se crescimento e enten-
dimento do ser humano. Segundo o autor desse relato, isso se deu por meio 
das vivências em que ele pode analisar tudo o que passou e viveu no passado 
e relacionar com o que ele é hoje.

Em síntese, o sujeito coletivo, enfatiza em seus relatos a compreensão 
adquirida sobre o ser humano, sobre poder se constituir como um “ser pen-
sante”, crítico e portador de ideias próprias. Estão constantemente presentes 
nesses relatos, a formação pessoal e o vínculo que ele faz com as experiên-
cias que já vivenciou. Compreende-se, portanto, que é a sua construção en-
quanto sujeito; é o sentido dado a sua existência.

Para Houssaye (2004, p.33), “ ... a pessoa em formação se apresenta 
como ‘maciça’, plena de sua realidade, portadora de toda a sua vivência, 
pouco distanciada de todo seu mundo”, é nessa razão que a prática deve se 
instituir promovendo, ainda segundo o autor, experiências articuladoras na 
continuidade ou ruptura, aquisição e prova de novidades, reelaboração de 
vivências por meio de reflexões e aberturas para incertezas.

O sujeito coletivo deixa nítido que a relação estabelecida com o saber 
permeou todo o desenvolvimento da pesquisa e refletiu na construção de 
conhecimentos. Outro fator significativo encontrado nos relatos, e que fez 
sentido a esse sujeito, foi o vínculo estabelecido entre teoria e prática, a va-
lorização dos conhecimentos prévios e a cientifização das ideias, ou seja, a 
realização da práxis pedagógica.

Não há mobilidade para a construção de saberes se não houver motiva-
ção, interesse e sentido, é apenas partindo desse pressuposto que conheci-
mentos novos são adquiridos.

Mantendo-se convicta, entendo que os referenciais nos quais esta pes-
quisa se pautou, tem-se como pressuposto a concepção que por trás de toda 
prática sempre há uma teoria, mesmo que inconsciente. Compreende-se que 
a teoria refletida na prática produz conhecimento e, assim, nascem novas 
teorias. 

Houssaye (2004, p.32), contribuindo com a análise, relata que “... os 
aprendizes só podem crer no que lhes é dito e aproveitar o que lhes é mos-
trado se isso for  diretamente ao encontro do que fazem ou se isso lhes es-
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crevem no que fazem”, o que diante de nossa concepção recai como sendo 
o sentido” do saber. O que se ressalta aqui, é que não existem saberes disso-
ciados do sujeito.

Outro ponto importante que essa pesquisa revelou se refere aos locais 
(espaços) onde os saberes são construídos dentro da faculdade.

Compreende-se, por meio dos resultados da pesquisa, que a “faculda-
de” passou a ser um espaço ou locus privilegiado de socialização da cultu-
ra, de modos de agir tanto relacionados ao trabalho quanto à própria vida, 
quando dizem que nesse espaço aprenderam a se conhecer, a ser mãe, es-
posas, etc.

Não apenas a sala de aula, mas os corredores, a cantina, os momentos 
que descontraidamente vivenciavam juntos, foram momentos de compreen-
sões e conhecimentos, de trocas de experiências e reflexões, de vivências e 
portando de muito aprendizado.

Os relatos mostram que nesse espaço ocorrem interações sociais, cul-
turais que permitem aos sujeitos se conhecerem e conhecerem o outro, res-
peitar-se e respeitar o outro, pois considera-se que cada um é possuidor de 
características individuais, historicamente constituídas e agregadas. É a cons-
trução do “eu” diante de um processo coletivo. É o início de uma reflexivida-
de por meio de uma vivência real de cidadania. 

O sujeito coletivo sintetiza esse episódio de maneira poética quando diz 
que está a caminho de construir uma humanidade melhor, pois poderá usar 
seus saberes na conscientização de outros seres e juntos fazerem a diferença 
na sociedade.

Segundo IMBERT (2003, p18), a perspectiva da práxis é a de um fazer 
criador de realidades e de sentidos novos. Compreende-se, portanto, que se 
obtém a relação com o saber, num exercício profissional referendado a uma 
prática social, a um processo de transformações, a construção de uma huma-
nidade mais digna. Uma prática intencionalizada, pautada em determinada 
teoria e que, refletida na prática, pela prática e por meio da prática, resultará 
em uma nova ação de transformação. 

É inerente a práxis o processo dialético entre existência e realidade, de 
modo que o homem muda a natureza ao mesmo tempo em que a natureza 
muda o homem.

E é nesse espaço privilegiado de conhecimentos e culturas que se busca, 
também, a aprendizagem e um ofício.

Nos relatos também pode-se observar que a priori, quando os parti-
cipantes buscaram uma graduação, buscavam aprimoramentos técnicos 
aplicáveis a uma profissão. Um saber específico de um determinado campo 
de conhecimento, porém acrescentam que obtiveram novas descobertas e 
avanços, posturas e atuações, apresentando-o ao mercado de trabalho, re-
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conhecendo, portanto, o elo de ligação entre o meio acadêmico e o mercado 
de trabalho.

No relato do sujeito coletivo observa-se que é nesse locus que ele per-
cebe o quão importantes são as teorias, o conhecimento científico e princi-
palmente a reflexão sobre os mesmos antes da aplicabilidade, sempre bus-
cando sua contextualização e adequação.

Diante disso, percebe-se que a “faculdade” proporcionou a este parti-
cipante da pesquisa, um “sentido” ao seu oficio. pois lhe permitiu relacionar 
as situações (conhecimento/ofício), compreendendo-as, tornando-as praze-
rosas e, principalmente, formando-se enquanto profissional.

Para Charlot 
[...] a relação com o saber é constituída de um conjunto 
de relações, do conjunto de relações que um indivíduo 
mantém com o fato de aprender, com o saber, com tal 
ou tal saber ou “aprender”. Essas relações variam de 
acordo com as circunstâncias (CHARLOT,2001, p. 22).

Sendo assim, compreendo que a faculdade para esse sujeito proporcio-
nou, além de conhecimento, um sentido para sua existência!

REFERÊNCIAS

CHARLOT, Bernard (org.). Os jovens e o saber: Perspectivas mundiais. 
Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia como Ciência da Educação. 
Campinas, SP: Papirus, 2003.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática edu-
cativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura) 
HOUSSAYE, Jean. Manifesto em favor dos pedagogos. Porto Alegre: Art-
med, 2005.
IMBERT, Francis. Para uma práxis pedagógica. Brasília: Plano Editora, 
2003.
MEIRIEU, Philiphe.  Aprender... sim, mas como? Porto Alegre: Artmed 
Editora, 1998.
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RESUMO 

Este trabalho visa a utilizar as Histórias em Quadrinhos (um gênero 
textual de suma importância, difundido em várias partes do mundo, muito 
presente nas questões dos vestibulares, cuja aplicação é também sugerida 
pelos PCNs desde a alfabetização) nas aulas de língua inglesa em duas esco-
las públicas da região litorânea de São Paulo. Nas atividades propostas, em-
pregamos Histórias em Quadrinhos como recurso para incentivar o interesse 
pela leitura. Ademais, este gênero textual foi utilizado nessa pesquisa como 
ferramenta no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, uma vez 
que promovemos alguns momentos de produção de texto, além da prática da 
leitura. Desta forma, a HQ foi utilizada para aprimorar o processo da escrita, 
senso crítico e, principalmente, estimular a criatividade dos alunos de duas 
escolas públicas da Baixada Santista: a Escola Municipal Maria Montessori 
(nome fictício) no município de Santos, da qual participaram alunos do 8º 
ano da professora Janaína de Araújo Bueno e a Escola Municipal Rubem Alves 
(nome fictício) no município de Praia Grande, da qual participaram alunos do 
9º ano da professora Rosevanea Antonia Andreos. Durante as aulas, tivemos 
a oportunidade de observar os alunos interagindo em grupos e discutir com 
eles seus gostos e interesses por gêneros textuais, bem como seus hábitos 
de leitura. Ao final do processo, os alunos produziram suas próprias Histórias 
em Quadrinhos que foram expostas para apreciação de todos da Unidade 
Escolar.

Palavras-chave: História em Quadrinhos. Leitura. Escrita. Protagonismo.
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INTRODUÇÃO

A História em Quadrinhos é um gênero textual de suma importância, di-
fundido em várias partes do mundo, muito presente nas questões dos vesti-
bulares, cuja aplicação é, também, sugerida pelos PCNs desde a alfabetização 
como recurso para incentivar a leitura. Mas além dessa função, esse gênero 
textual foi utilizado nessa pesquisa como ferramenta imprescindível no pro-
cesso de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa. 

A HQ foi utilizada para aprimorar o processo da escrita, senso crítico, 
ao interpretar vários tipos de histórias e, principalmente, estimular a cria-
tividade dos alunos da escola pública no momento da produção dos textos. 
Inicialmente, a leitura das histórias em quadrinhos pode ser considerada 
um passatempo pueril, pois, pensa-se que o leitor está apenas “vendo as 
figuras”, mas, sem perceber, nesse momento, ele exerce o uso de “múltiplas 
modalidades”, processando automaticamente a narrativa na análise, inter-
pretando e inferindo seus componentes: personagem, espaço, enredo, fun-
ções da linguagem e sequência de ações. Esse processamento inconsciente 
também acontece quando se assiste televisão ou ao jogar videogames, por 
isso entende-se o grande fascínio desse gênero textual tanto pelas crianças 
como pelos adolescentes.

Factualmente, as histórias em quadrinhos surgiram para entreter, de-
pois exerceram outras funções como informar, refletir sobre temas do coti-
diano e questões sociais e políticas. Esse gênero, que veio para ficar, foi cria-
do no final do século XIX graças ao surgimento da impressão que possibilitou 
o surgimento das revistas com caricaturas engraçadas, por isso, em inglês, 
história em quadrinhos é chamada de comics, origem da palavra comédia.

Os alunos que fizeram parte da pesquisa estavam familiarizados com 
Turma da Mônica, Super-heróis e os Mangás. Desta forma, aproveitando a 
receptividade deles quanto ao gênero, apresentamos gibis com personagens 
que desconheciam, tais como: Tintin (Bélgica), Astérix e Obélix (França), Kra-
zy Kat (E.U.A.), Garfield, Peanuts, Archie, Hagar The Horrible, Calvin e Harol-
do e Queridos Vizinhos (Anexo I) 

Como professoras intelectuais e reflexivas, além de propormos esse 
gênero tão eclético e crítico, também elucidamos a diferença entre charge 
e tirinhas cômicas, encontradas nos jornais e trabalhamos as possibilidades 
de interpretá-las. Além disso, atentamos às imagens, lendo as entrelinhas, 
identificando as funções de linguagem. Se temos como objetivo formar alu-
nos críticos, sujeitos transformadores das suas realidades, precisamos pro-
por textos que lhes façam pensar, refletir, para que, ao deixarem a escola, 
possam trabalhar mecanismos capazes de lhes possibilitar realizar analogias, 
aplicando seus conhecimentos a qualquer situação.

Essas aulas foram muito motivadoras porque priorizamos a troca de 
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ideias entre os alunos, que, após terem adquirido o embasamento, sentiram-
-se motivados, seguros e livres para produzir suas obras com textos em Língua 
Inglesa, tornando-se protagonistas da sua própria produção, mobilizando seu 
conhecimento. Nosso papel, como docentes, limitou-se a diagnosticar quais-
quer problemas que surgissem, propor soluções para os alunos sentirem-se 
estimulados no processo de fazer uso da sua criatividade, descobrindo-se. À 
medida que seguimos com o projeto, tanto os alunos dos 8ºs anos da profes-
sora Janaína Bueno da escola municipal em Santos, quanto os alunos dos 9ºs 
anos da professora Rosevanea Andreos da escola municipal em Praia Grande 
aderiram ao projeto com afinco.

Desta forma, constatamos, então, que é possível ter um ensino da lín-
gua inglesa com qualidade na escola pública, com aulas desafiadoras e que 
façam os alunos refletirem e expressarem sua criatividade e suas opiniões de 
forma consciente e crítica.

O USO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NAS AULAS DE INGLÊS

As HQs fazem parte da infância e da adolescência de muitos leitores. 
Assim, o professor tem a possibilidade de utilizar este gênero para trabalhar 
estruturas textuais e artísticas, interpretação, estilo e características do gêne-
ro que sejam relevantes para a formação dos alunos. 

Como se quer colocar ênfase no engajamento discursivo 
do aluno, e, portanto, no uso da linguagem na comuni-
cação, sugere-se um padrão de progressão geral que en-
fatiza o conhecimento de mundo do aluno (sua vida em 
família, na escola, nas atividades de lazer, na sociedade, 
no país e no mundo) e a organização textual com a qual 
esteja mais familiarizado no uso de sua língua materna 
(narrativas, pequenos diálogos, histórias em quadri-
nhos, instruções para jogos etc.). O objetivo é envolver o 
aluno desde o início do curso na construção do significa-
do, pondo-se menos foco no conhecimento sistêmico da 
Língua Estrangeira. (BRASIL, 1998, p. 72)

O uso das HQs não é novidade no ensino de idiomas e é recomendado, 
como vimos, por autoridades da área da educação. Há fartos estudos 
sobre o uso deste gênero e sua aplicação na escola como recurso de leitura 
para crianças e adolescentes, pois, “visualmente, as HQs são facilmente 
identificáveis, dada à peculiaridade dos quadros, dos desenhos e dos balões” 
(MENDONÇA, 2010, p. 210). Tais características facilitam a compreensão da 
história e, mesmo não dominando totalmente a língua inglesa, é possível 
que o aluno faça inferências por meio dos desenhos, das sequências, das 
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onomatopeias, das legendas e dos balões utilizados pelo autor:
[...] em princípio, isto não deve trazer dificuldade alguma 
para a interpretabilidade, já que o predomínio da fun-
ção supera a forma na determinação do gênero, o que 
evidencia a plasticidade e dinamicidade dos gêneros. 
(MARCUSCHI, 2000, apud MENDONÇA, 2010, p. 215)

Ainda discorrendo sobre a apreciação dos textos e a produção do gêne-
ro, Mendonça afirma que: 

[...] o papel de semioses distintas (verbal e não verbal) 
para a construção de sentido termina por tornar as HQs 
acessíveis não só aos alunos com baixo grau de letra-
mento, mas também às crianças em fase de aquisição de 
escrita, que podem apoiar-se nos desenhos para produ-
zir sentido. (2010, p. 218)

Desta forma, alunos de inglês, se comparados a alunos iniciando o 
aprendizado de leitura e de escrita (na língua materna), têm a oportunidade 
de potencializar o protagonismo no que diz respeito ao desenvolvimento da 
língua inglesa, já que as características do gênero podem favorecer a aquisi-
ção de um idioma estrangeiro.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

A pesquisa foi desenvolvida concomitantemente pelas professoras Ja-
naína Bueno, em Santos, e Rosevanea Andreos, em Praia Grande, com alunos 
de 8º ano e de 9º ano respectivamente. Em ambos os casos, a elaboração se 
deu de forma sistemática, como será explicitado a seguir.

O projeto foi desenvolvido durante nove aulas. Na primeira aula, fize-
mos a proposta sobre o trabalho com HQs e os alunos expressaram suas opi-
niões e preferências pelo gênero. Apresentamos diversos gibis em português 
e inglês para que os alunos tivessem a oportunidade de ler o que já conhe-
cem e para que tomassem conhecimento de outras, em língua estrangeira, 
desconhecidas por eles.

Na segunda aula, conversamos sobre o surgimento das HQs, a diferença 
entre histórias em quadrinhos (comics), charges, tirinhas (comic strips), gra-
phic novels e fizemos a leitura de várias histórias em inglês.

Na terceira aula, explicitamos linguagem verbal e não-verbal, gênero 
narrativo, formação de diálogos, símbolos que indicam estados emocionais, 
cenário, tipos de balões de fala, onomatopeias, elaboração de título e finali-
zação da história.

Na quarta aula, abordamos a questão da sequenciação dos quadros e os 
alunos colocaram em ordem uma história da Turma da Mônica (em inglês), 
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que fora digitalizada e recortada quadro a quadro e assim puderam perceber 
a fluidez da história por meio do encadeamento de eventos (Anexo II).

Nas quinta e sexta aulas, os alunos sentaram-se em duplas, ou em pe-
quenos grupos, e discutiram a criação de personagens. Eles tiveram a opor-
tunidade de criar seus próprios personagens – super-heróis ou vilões (Anexo 
III). Também requisitamos que pensassem no enredo, cenário e trabalhamos 
vocabulário relacionado com “super-poderes”. A partir daí os alunos começa-
ram a elaborar suas histórias.

Na sétima e na oitava aulas, os alunos elaboraram o produto final – suas 
próprias comics – fizemos as correções linguísticas e finalizamos o trabalho 
com uma roda de conversa sobre o projeto (Anexo IV).

Na nona aula, preparamos painéis para expor os trabalhos para aprecia-
ção dos demais alunos das escolas (Anexo V). 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos foram significativamente positivos, pois pudemos 
perceber o engajamento dos alunos, o desenvolvimento de espírito de equi-
pe e autonomia para contribuir com a elaboração da HQ como um todo.

O protagonismo pôde ser observado no decorrer das aulas e das ativida-
des realizadas em duplas ou pequenos grupos. Os alunos demonstraram mo-
tivação e interesse em confeccionar suas histórias, pensando nos detalhes, 
tais como, características dos personagens, espaço em que as histórias acon-
tecem (cenário), recursos linguísticos utilizados (onomatopeias) e funções da 
linguagem. Pesquisaram palavras que não conheciam, desenvolveram diálo-
gos e empreenderam seus esforços em um aprendizado significativo e eficaz. 

Quanto ao poder transformador das HQs, podemos afirmar que a trans-
formação se deu devido ao envolvimento dos alunos e às reflexões que fize-
ram. Conforme Mendonça, “as HQs podem ter uma função didática, sendo 
utilizadas para dar instruções ou para persuadir, em campanhas educativas” 
(2010, p. 218). 

CONSIDERAÇÕES

O projeto teve como objetivo norteador promover entre os alunos a 
descoberta da leitura de HQs e a possibilidade de ampliar a compreensão 
textual deste gênero, bem como sua produção e aquisição da língua ingle-
sa. Também, ansiávamos pelo despertar da curiosidade e da motivação, tão 
necessárias para o aprendizado de uma língua estrangeira, e pudemos ve-
rificar, ao final, que houve grande adesão por parte dos discentes, e os que 
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não costumavam participar de atividades grupais acabaram envolvendo-se 
e contribuindo para a completude do trabalho. Outrossim, observamos que 
o interesse pela leitura cresceu entre diversos alunos, que perceberam que 
não é essencialmente necessário dominar todo o léxico de uma outra língua 
para que a compreensão de um texto seja eficaz. Assim sendo, a importância 
deste gênero textual no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, 
principalmente nos dias de hoje com o advento de uma comunicação globa-
lizada, não pode ser ignorada, contrariamente, os professores atuantes e res-
ponsáveis devem proporcionar situações de aprendizagem que possibilitem 
reflexões dos seus alunos no exercício da comunicação.

Desta forma, propiciamos aos alunos de ambas as escolas a oportunida-
de de transformarem-se em leitores ativos e participantes do próprio proces-
so de aprendizado como figuras atuantes e protagonistas. 
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ANEXOS

Anexo I – HQs utilizadas para leitura na primeira aula.

     

Anexo II – Alunos trabalhando sequência de HQs na quarta aula.
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Anexo III – Alguns super-heróis criados por alunos na quinta e na sexta aulas.

Anexo IV – Alunos produzindo suas HQs.

Anexo V – Alguns painéis elaborados com as produções dos alunos.
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RESUMO

Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas também 
os seus significados culturais, e, com eles, os modos pelos quais as pessoas 
do seu meio sociocultural entendem, interpretam e representam a realidade. 
No processo de construção do conhecimento, as crianças utilizam as mais 
diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideais 
e hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar. Esse projeto visa 
proporcionar às crianças o interesse e o gosto pela leitura, possibilitando as-
sim o aprendizado da literatura visual por meio das imagens desenvolvendo 
o saber ler e despertar a sensibilidade pela essência nas fábulas. A metodo-
logia busca desenvolver uma pedagogia participativa, pois ao cuidar e educar 
crianças pequenas (03 anos) foi possível perceber que alguns pais ainda veem 
o Núcleo de Educação Infantil Municipal como um local de somente cuida-
do, portanto é necessário desmistificar esse conceito de Educação Infantil. 
Assim sendo, é imprescindível uma pedagogia participativa, que coloque as 
crianças como sujeitos participantes do processo ensino aprendizagem, que 
instigue nelas a curiosidade, a inquietação, sendo a criança sujeito sócio his-
tórico, produtor de cultura, desenvolvendo competências e habilidades. Esse 
projeto possibilitou um produto final, a criação coletiva - crianças, professo-
res e pais - de uma história com personagens e desenhos para ilustrar o ce-
nário desenvolvido pelos participantes. Nesse momento, adultos e crianças 
entraram em um mundo de imaginação influenciado pelas leituras e contos 
de fábulas. A história foi exposta em um dia de oficina das fábulas realizadas 
pela comunidade.

Palavras-chave: Fábulas. Arte. Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que es-
tabelecem com as outras pessoas e com o meio. Compreender, conhecer e 
reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é o 
grande desafio da educação infantil e de seus profissionais.  

Considerando o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
(BRASIL, 1998), de caráter mandatório, dispostas na Resolução do Conselho 
Nacional de Educação/Comissão de Educação Básica (CNE/CEB) de número 5 
de 2009. As (DCNEI) explicitam, no artigo 9º, que, tendo como eixos nortea-
dores as interações e a brincadeira, as práticas pedagógicas que compõem a 
proposta curricular da Educação Infantil devem garantir um vasto campo de 
experiências, entre elas as que, favoreçam a linguagem: (...) e o progressivo 
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 
plástica, dramática (...), possibilitem às crianças experiências de narrativas, 
de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita diferentes suportes 
e gêneros textuais orais e escritos; (...). 

Esse dispositivo normativo está fundamentado no Parecer CNE/CEB n. 
20/2009, segundo o qual; as propostas curriculares da Educação Infantil de-
vem garantir que as crianças tenham experiências variadas com as diversas 
linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da 
própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. 
Nesse processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas in-
fantis (BRASIL, 2016, p.13).

É na interação social que as crianças são inseridas na linguagem, 
partilhando significados e sendo significadas pelo outro. Cada língua carrega, 
em sua estrutura, um jeito próprio de ver e compreender o mundo, o qual 
se relaciona as características de culturas e grupos sociais singulares (BRASIL, 
1998).

As fábulas neste trabalho vêm como tentativa de resgatar as histórias 
infantis promovendo de forma eficaz a apropriação pela leitura não como 
tecnologicamente, mas, manuseando, folheando, lendo, interpretando nos 
livros e desenvolvendo conceitos e ideias próprias, cada qual com sua sin-
gularidade.  Nas fábulas cria-se um momento na qual a criança imagina está 
dentro da história, cria novos conceitos, desenvolvem novas ideias e em se-
guida expõem de forma verbal. “Nestas narrativas, em que as personagens 
são animais, diversas situações da vida são postas em causa, sempre na in-
tenção de se tirar um ensinamento para a vida (...). Existe, nas fábulas, a 
preocupação de uma moral da história, que muitas vezes vem mesmo sinte-
tizada no final do conto.” (TAVARES, 2010, p.12). 

Toda moral consiste num sistema de regras, e a essência de toda mo-
ralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire pro essas 
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regras. [...] as regras morais, que a criança aprende a respeitar, lhe são trans-
mitidas pela maioria dos adultos, isto é, ela as recebe já elaboradas, e, quase 
sempre, nunca elaborada na medida de suas necessidades e de seu interes-
se, mas de uma vez só e pela sucessão ininterrupta das gerações adultas an-
teriores. (PIAGET, 1994, p.23).

Nas fábulas as histórias são passadas como uma moral “correta”, como 
uma instrução de como devemos nos comportar em sociedade. “Antes de 
brincar com seus companheiros, a criança é influenciada pelos pais. Desde o 
berço, é submetida a múltiplas disciplinas e, antes de falar, toma consciência 
de certas obrigações.” (PIAGET, 1994, p.24).

Portanto, a criança está mergulhada desde os primeiros 
meses numa atmosfera de regras, e torna-se, desde en-
tão, extremamente difícil discernir o que vem dela pró-
pria, nos rituais que respeita, e o que resulta da pressão 
das coisas ou da imposição do círculo social. No conteú-
do de cada ritual, certamente, é possível saber o que foi 
inventado pela criança, descoberto na natureza ou im-
posto pelo adulto. (PIAGET, 1994, p.51).

As dramatizações, contos e leituras contidas em fábulas estão impostos 
regras de conduta social, que é o aceitável pela a sociedade no geral, a crian-
ça entra em contato com essa moral e passa a internalizar regras aceitáveis. 

Apenas escutando a leitura em voz alta, a criança pe-
quena assiste à transformação das marcas gráficas em 
linguagem. Por conseguinte, dois tipos de conhecimento 
interativo fazem parte das primeiras experiências com 
a linguagem escrita por natureza: [...] Os conhecimen-
tos elaborados pela criança a partir da interação com os 
leitores e com o material escrito. [...] Os conhecimentos 
socialmente transmitido pelos adultos e assimilado ela 
criança. (TEBEROSKY; COLOMER, 2008, p.17-18).

JUSTIFICATIVA

As fábulas nos contos e nas dramatizações são recursos próprios para se 
trabalhar à sensibilização, o “aprender a ser” e desenvolver e/ou aperfeiçoa 
atitudes de regras vivenciais.

O projeto tem como intencionalidade explorar e resgatar a literatura 
infantil moderna com leituras, conto de histórias e dramatizações, possibili-
tando à criança conhecer e/ou desenvolver a construção de leitura prazerosa 
e significativa exercitando a aprendizagem da leitura e da escrita.

Segundo Ausubel (1963, p. 58 apud MOREIRA, 2011, p. 26), é no 
curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material 
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de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. 
“[...] a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, 
para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações 
representadas em qualquer campo de conhecimento”.

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) orienta que a criança 
da Educação Infantil tem direito de aprendizagem e desenvolvimento ao con-
viver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O projeto fábulas 
contempla essas orientações quando incentiva a conviver e o respeito com 
o outro, ao brincar utilizando dos personagens das fábulas assim como as 
diversas linguagens, participar expondo suas ideias e percepções em diálogo 
em brincadeiras lúdicas representando o seu cotidiano. 

O manual de orientação pedagógica (BRASIL, 2012), argumenta que o 
desenvolvimento do imaginário está relacionado à oferta cotidiana oferecida 
as crianças e que são práticas que propiciam a criação, recriação e posterior-
mente a assimilação de conceitos, jogos, regras, etc., portanto, ao brincar a 
criança explora e experimenta o que pode fazer, por exemplo, na escolha da 
brincadeira por meio de assembleia ou mesmo em uma corrida para simboli-
zar a fábula “A Tartaruga e a Lebre”.

OBJETIVO GERAL

Proporcionar às crianças o interesse e gosto pela leitura, possibilitando 
o aprendizado da literatura visual por meio de fábulas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar personagens, assim como suas características de relaciona-
mento intrapessoal, utilizar a linguagem oral e escrita explorando a riqueza 
dos contos das fábulas e possibilitar um instrumento onde as crianças colo-
quem suas emoções e necessidades - história criada coletivamente por pais, 
alunos e a professora.

METODOLOGIA

No projeto foi desenvolvida a pedagogia participativa, pois ao cuidar 
e educar crianças pequenas de (0-3 anos) foi possível perceber que alguns 
pais ainda veem o Núcleo de Educação Infantil Municipal (N.E.I.M.) como um 
local de somente cuidado, portanto precisa muito desmistificar esse conceito 
de educação infantil, para que assim se reconheçaa importância das escolas 
desde os primeiros anos de vida da criança. Neste sentido, é imprescindível 
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uma pedagogia participativa, que coloque as crianças como sujeitos partici-
pantes processo ensino aprendizagem, instigue a curiosidade, a inquietação, 
sendo as crianças sujeitos sócio histórico, produtores de cultura, portanto, 
não precisa apenas de cuidado, mas de acolhimento, segurança, e acima de 
tudo, educação, construção da autonomia, desenvolvimento das competên-
cias e habilidades.

Cabe ao professor o papel de mediador participativo na construção do 
projeto fábulas. A avaliação do processo foi de forma sistemática e contínua.

Foi proposto leituras com dramatizações e fantoches, construção de 
personagens, reconto de histórias para as crianças diariamente e, para os 
pais foi proposto contação de história uma vez por bimestre, na reunião de 
pais.

A participação dos pais fez toda diferença, pois, no final propus um pro-
duto final-construção de uma história coletiva, após a finalização do produto 
final fizemos uma oficina para que os pais construíssem um personagem das 
histórias contadas nas fábulas. 

PRODUTO FINAL

Ao final do projeto foi desenvolvida coletivamente uma história criada 
pela professora, alunos e pais e/ou familiares. As crianças levaram para a casa 
uma sacola feita em feltro toda decorada com produtos variados que instigue 
a criação de uma história, todas as sextas-feiras a criança levava a sacola e 
trazia nas segundas-feiras e, assim até que todas as crianças participassem. O 
produto final foi à criação de uma história coletiva.

CONSIDERAÇÕES

Ao longo do projeto, desenvolvemos as atividades dentro dos semaná-
rios assim como distribuído dentro os eixos norteadores da Educação Infantil, 
tais como, Linguagem oral e Escrita, Artes, Movimento e Natureza/Socieda-
de.

Participaram todas as crianças e familiares e, as crianças na hora dos 
contos participavam eufóricas e empolgadas com a nova história ou até mes-
mo o reconto das que já passaram. Os pais já não lembravam mais das fábulas 
e ao entrar em contato puderam perceber a sensibilidade para a dimensão 
do mundo infantil e, como é importante a leitura de contos para o desenvol-
vimento social, cognitivo, interpessoal e intrapessoal, para a construção da 
autonomia de seus filhos.
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RESUMO

Na educação as metodologias de ensino e as ferramentas utilizadas 
são fatores decisivos para um ensino de qualidade. Muitos discentes não se 
adaptam a algumas metodologias de ensino e a algumas ferramentas, por 
isso a importância da alternância entre elas. Estas devem ser adaptadas de 
acordo com o perfil dos discentes, quando necessário. O presente trabalho 
apresentou como objetivo analisar as metodologias de ensino aplicadas em 
duas instituições de educação profissional e suas diferenças. Para o desen-
volvimento desta pesquisa utilizou-se coleta de dados através de questio-
nário estruturado aplicado aos docentes e aos discentes na Escola Estadual 
Sebastião de Vasconcelos Sobrinho (EESVS) e no Instituto Federal de Brasília 
(IFB) Campus Planaltina, sendo que ambas as instituições visitadas ofertam o 
curso profissionalizante técnico em agropecuária - integrado ao ensino mé-
dio. Baseado no resultado do questionário pode-se observar que a metodo-
logia aplicada nas duas instituições é bastante variada. Do ponto de vista dos 
docentes da EESVS, 46% utilizam o estudo dirigido, sendo o mais aplicado 
nas aulas, 36% ministram aulas expositivas e 18% aplicam aulas práticas em 
laboratório. Já no IFB Campus Planaltina, a metodologia mais utilizada, por 
41% dos docentes, é a aula expositiva, 20% ministram aula de campo na ins-
tituição, 15% aplicam estudo dirigido, 15% realizam visita técnica, 5% minis-
tram aula em laboratório e 4% usam outras metodologias. Entretanto, para 
os discentes da EESVS, práticas em laboratório é a mais utilizada em 36% das 
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aulas pelos docentes, 29% ministram aulas expositivas, 28% aplicam estudo 
dirigido, 4% vão às visitas técnicas, 3% realizam aulas de campo. Enquanto 
no IFB Campus Planaltina, os discentes mencionaram que a aula expositiva 
é a mais utilizada em 36% dos casos, 34% apontaram estudo dirigido, 23% 
realizam aula de campo, 4% vão às visitas técnica, 3% realizam práticas em 
laboratório. Nas duas instituições analisadas observou–se que existe uma va-
riação de metodologia de ensino, isto é importante para que as aulas fiquem 
mais atrativas. Porém, observou-se resultados divergentes, entre docentes e 
discentes da mesma instituição quanto as metodologias de ensino utilizadas. 
Ainda é possível indagar que com tantas inovações no mundo acadêmico é 
muito importante variar as metodologias de ensino, para aprimorar as aulas 
e torná-las mais atraentes.

Palavras-Chave: Método de ensino. Prática pedagógica. Ensino de qua-
lidade.

INTRODUÇÃO

As metodologias são as estratégias que os docentes utilizam para alcan-
çar determinado objetivo no processo de ensino e aprendizagem. De acordo 
com Bacich e Moran (2018, p.4), são definidas “Metodologias são grandes 
diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem e que se 
concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e 
diferenciadas”.

Para Krasilchik (2016) as metodologias podem ser escolhidas de acordo 
com os objetivos a serem alcançados, as aulas expositivas deveriam ser uti-
lizadas, geralmente, para passar informações, e para que os discentes sejam 
investigadores pode-se utilizar aulas práticas, projetos. Nenhuma das meto-
dologias pode ser absolutamente adequada para todos os conteúdos, pois os 
discentes desenvolvem diferentes estilos de aprendizagem.

Segundo Krasilchik (2009), para atender as diferentes maneiras de 
aprendizagem dos discentes é indispensável a introdução de metodologias 
diversificadas, ainda que maioria dos discentes demonstram mais interesse 
quando aprendem com atividades práticas.

No processo de ensino e aprendizagem é muito importante a escolha 
da metodologia a ser utilizada, pois essa tem como objetivo apoiar o proce-
dimento mais adequado para cada tema e por fim alcançar o entendimento 
dos discentes, otimizando o processo de ensino e aprendizagem, conforme 
abordado por Haydt (2006). 

As metodologias e as ferramentas de ensino precisam ser adaptadas de 
acordo com o tema a ser ensinado e as individualidades de alguns discentes 
para favorecer a compreensão, assimilação e a construção do conhecimen-
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to. Muitos docentes optam por seguirem apenas os livros didáticos, abrindo 
mão da autonomia e liberdade por falta de confiança, ou por comodismo 
(KRASILCHIK, 2016; HAYDT, 2006).

O presente trabalho objetivou analisar as metodologias de ensino apli-
cadas na Escola Estadual de Educação Profissional Professor Sebastião Vas-
concelos Sobrinho (EESVS) e no Instituto Federal de Brasília Campus Planal-
tina (IFB) e como objetivos específicos observar a metodologia de ensino 
utilizada na instituição, comparar o padrão de ensino nas instituições e ana-
lisar os resultados obtidos.

METODOLOGIA

O presente trabalho teve como público alvo os docentes e discentes do 
curso profissionalizante técnico em agropecuária - integrado ao ensino mé-
dio das duas instituições, ocorreu mediante visita técnica realizada em abril 
de 2018 pela primeira autora. 

Solicitou-se aos coordenadores, das duas instituições, autorização para 
a realizar a visita e entrevistar os respectivos discentes e docentes. Em segui-
da realizou-se pesquisas bibliográficas em livros e artigos científicos. Elabo-
rou-se um questionário impresso, com 21 questões, sendo 20 objetivas e 1 
subjetiva, para ser aplicado aos docentes e aos discentes. 

Nas duas instituições realizou-se as etapas na mesma sequência, en-
trevistou-se os coordenadores, solicitou-se que os docentes dos cursos assi-
nassem o termo de consentimento livre e esclarecido e que respondessem a 
entrevista. E, por fim, aplicou-se questionário aos discentes das instituições 
envolvidas.

A entrevista, tanto para discentes como para docentes, abordou os se-
guintes assuntos: metodologias de ensino mais utilizadas no curso e a opinião 
acerca das diferentes metodologias. Ao final da aplicação dos questionários 
em ambas as escolas, realizou se análise dos dados obtidos e tabulação dos 
resultados, com suporte do editor de planilhas Microsoft Office Excel para 
elaboração dos gráficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas duas instituições, pode-se observar uma diversidade de metodolo-
gias de ensino (Tabela 1), sendo a aula expositiva ainda representa um gran-
de percentual, 36% na EESVS e 41% no IFB pelos docentes e 29% no EESVS e 
36% IFB pelos discentes corroborando dados de Camargo e Daros (2018), que 
afirmam que a predominância de aulas orais e escritas ainda é bem visível, 
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mesmo com tantas inovações no processo de ensino e aprendizagem. 
Santanna e Menegolla (2013) afirmam que estudo dirigido proporciona 

que os discentes aprendam de maneira independente atendendo as indivi-
dualidades, ritmo e tempo de aprendizagem, e ainda os auxiliem a desenvol-
ver habilidades como tirar conclusões sobre o tema abordado e estimular a 
criatividade dos discentes.  O estudo dirigido foi considerado relevante nas 
duas instituições representando 46% na EESVS e 15% no IFB pelos docentes 
e, 28% no EESVS e 34% IFB, pelos os discentes (Tabela 1).

 Para Krasilchik (2016) a elaboração e execução de aulas em laboratório 
podem ser bem cansativas aos docentes, mas observar a satisfação dos dis-
centes nessa metodologia de ensino compensa qualquer dificuldade encon-
trada na elaboração ou execução, mesmo assim as práticas em laboratório 
ainda representam considerável porcentagem (Tabela 1), sendo 18% na EES-
VS e 5% no IFB pelos docentes, e 36% no EESVS e 3% IFB pelos os discentes. 

Como Bacich e Moran (2018) afirmam, algumas técnicas e procedimen-
tos são mais eficazes que outras, pois o aprendizado acontece de maneiras 
diferentes. O ensino fora da sala de aula pode proporcionar momento de 
descontração em que as aulas saem do ensino tradicional. As aulas de campo 
nas duas instituições apresentaram percentuais bem distintos, sendo 0% na 
EESVS e 20% no IFB pelos docentes e, 3% no EESVS e 23% IFB, pelos discentes 
(Tabela 1). 

A visita técnica não foi abordada pelos docentes na EESVS, mas 15% 
dos docentes no IFB e 4% dos discentes de ambas as instituições de ensino 
a mencionaram (Tabela 1). Esta estratégia de ensino ter apresentado esta 
porcentagem pode estar baseada nas barreiras apontadas por Rossasi e Po-
linarski (2012) e Krasilchik (2016), como solicitar autorizações dos responsá-
veis, locomoção dos discentes e a alta responsabilidade dos discentes fora do 
ambiente escolar. No entanto, conforme Krasilchik (2016), a maioria dos do-
centes acredita que é bastante importante as experiências dos discente em 
visitas técnicas, observou-se que quando os docentes e discentes retornam 
de uma visita para a sala de aula nota-se significativas mudanças em seus 
comportamentos e interatividade, principalmente, em relação ao convívio no 
ambiente escolar tornando-o mais agradável e acrescentando a produtivida-
de no processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Bacich e Moran (2018) existem muitas maneiras e técni-
cas que auxiliam a aprendizagem, algumas mais eficazes que outras. Das duas 
instituições apenas os docentes IFB (4%) relataram outra estratégia de ensino 
(Tabela 1), os seminários. Para Vasconcelos e Souto (2016) os seminários pro-
porcionam aos discentes mostrarem suas individualidades, já que em aulas ex-
positivas, geralmente, eles não têm essas oportunidades. Com essa metodolo-
gia os docentes atuam como orientador, mediando e esclarecendo as dúvidas.
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Tabela 1 - Metodologias mais utilizadas nas duas instituições. 

Fonte: elaboração própria

 Quando os docentes e discentes foram questionados “Na sua opinião 
como as diferentes metodologias podem lhe auxiliar no aprendizado?” po-
de-se observar que os discentes percebem maior importância nas diversifi-
cações das metodologias. Eles acreditam que essas variações podem facilitar 
o processo de ensino e aprendizagem, pois, tornam as aulas mais didáticas e 
menos cansativas, promovendo interações entre docente e discente, confir-
mando os dados de Rossasi e Polinarski (2012), que afirmam que o processo 
de ensino e aprendizagem acontece de maneira dinâmica e coletiva, criando 
laços entre docentes/discentes e vice-versa. 

Alguns discentes e docentes acreditam que no processo de ensino e 
aprendizagem deve haver variações das metodologias de ensino, pois os dis-
centes criam diferentes maneiras de aprender, um dos discentes entrevista-
dos no IFB mencionou que “Nem todos os alunos aprendem como mesmo 
método, variado pode ajudar a todos”. A mesma ideia foi compartilhada por 
um docente do IFB ao relatar que “Os estudantes aprendem de formas dife-
rentes, alguns precisam ver, outros precisam ler, outros aprendem ouvindo, 
etc. As aulas práticas também ajudam a fixar o conteúdo teórico.”. Estes tre-
chos corroboram Moran (2000) e Boggino (2009), autores que recomendam 
que os docentes observem e conheçam os discentes para escolher as meto-
dologias apropriadas, respeitando as individualidades e os ritmos de apren-
dizagem, afim de que os discentes possam aos poucos reconstruir o modo de 
estudar.

Outro assunto abordado pelos entrevistados é adequação da metodolo-
gia de ensino conforme o assunto e objetivo. Discentes da EESVS comentaram 

As metodologias de ensino mais utilizadas no seu 
curso? 

Docentes Discentes 

EESVS IFB EESVS IFB 

Aula expositiva 36% 41% 29% 36% 

Estudo dirigido 46% 15% 28% 34% 

Prática em laboratório 18% 5% 36% 3% 

Aula de campo na instituição 0% 20% 3% 23% 

Visita técnica 0% 15% 4% 4% 

Outras 0% 4% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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“Porque com formas diversas de repassar o conteúdo é mais fácil aprender’’; 
“Com diferentes metodologias pode ser escolhido uma a qual se adaptamos 
melhor’’. Esta mesma linha de pensamento foi sugerida por Haydt (2006), 
afirmando que para otimizar o processo de ensino e aprendizagem, deve-se 
escolher as metodologias que mais se adequem ao conteúdo a ser ensinado. 

CONSIDERAÇÕES

Este trabalho teve como ponto de partida identificar qual é a interpre-
tação e a importância que os discentes e docentes têm a respeito das meto-
dologias utilizadas.  Nas duas instituições de ensino analisadas observou–se 
que existe uma variação de metodologias de ensino, isto é importante para 
que as aulas fiquem mais atrativas. Porém, pode-se observar resultados di-
vergentes, entre docentes e discentes da mesma instituição. Ainda é possível 
indagar que com tantas inovações no mundo acadêmico é muito importante 
variar as metodologias de ensino, para aprimorar as aulas e torná-las mais 
atraentes.
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RESUMO 

A presença de atividades práticas nas aulas pode ser uma ferramenta 
importante para que os estudantes interajam e participem ativamente da 
construção e da aplicação dos conteúdos de Biologia. Isso porque, neste 
componente curricular, observa-se certa dificuldade por parte dos estudan-
tes em compreender o conteúdo, tornando essencial o desenvolvimento de 
atividades que os envolva. As aulas práticas devem servir de complementa-
ção para as aulas teóricas com a finalidade de promover nos estudantes um 
entendimento mais abrangente dos conteúdos aplicados na teoria, servin-
do como método de confirmação do que foi discutido em sala de aula. Para 
execução deste estudo, foi realizada uma visita técnica à Escola Estadual de 
Educação Profissional Juca Fontenelle em Viçosa do Ceará, com o objetivo de 
investigar práticas utilizadas na metodologia do ensino de Biologia que sejam 
facilitadoras para o processo de ensino e aprendizagem. Durante a realização 
deste trabalho foram observadas atividades de experimentação em que o es-
tudante pode ir além da observação direta e passa a poder levantar e testar 
hipóteses. Também foram pesquisadas as opiniões dos docentes em relação 
à utilização deste tipo de atividade, permitindo investigar como o docente 
pode criar condições necessárias para facilitar a aprendizagem. Foram rea-
lizadas entrevistas com os dois docentes de Biologia e com os três docentes 
coordenadores dos cursos técnicos Administração, Comércio, Informática, 
Fruticultura e Agropecuária, todos integrados ao ensino médio. A entrevista 
foi estruturada e as respostas foram gravadas, transcritas e analisadas, to-
dos os procedimentos foram realizados com o consentimento dos envolvi-
dos. Verificou-se que todos os docentes entrevistados consideraram ser de 
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relevante importância a presença de práticas para o ensino de Biologia e que 
estas influenciam diretamente o processo de ensino aprendizagem dos estu-
dantes. Durante a visita técnica foram observadas atividades práticas como, 
caminhada para conscientização sobre a dengue nas vizinhanças da escola, 
atividades laboratoriais de visualização de células vegetais e animais, práticas 
de processos de enxertia para plantio de mudas, confecção de coleção de 
insetário e palestra sobre gravidez na adolescência. Ao serem questionados 
sobre recursos metodológicos importantes para facilitar este processo, os 
entrevistados confirmaram a importância das atividades práticas, do uso do 
laboratório, de materiais de multimídia e da presença de metodologias ativas 
que possibilitem aos estudantes deixar de apresentarem-se de forma passiva 
frente aos conteúdos compartilhados e discutidos. Conclui-se que as aulas 
práticas foram consideradas pelos docentes como um mecanismo facilitador 
em sala de aula, tendo em vista que os estudantes se apresentam muito mais 
interessados e participativos no desenvolvimento destas. A aprovação dada a 
este tipo de metodologia é essencial para todos os componentes curriculares, 
já que propõe a participação estudantil de forma ativa e não apenas passiva 
como, por exemplo, quando submetidos apenas a aulas teóricas expositivas. 

Palavras-chave: Experimentação. Metodologia ativa. Docente facilita-
dor. Aula prática.

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Em meio a tantas mudanças ocorrendo na educação torna-se um ponto 
valoroso a inserção da efetiva participação estudantil na aula. As práticas nas 
aulas pode ser uma ferramenta importante para que os estudantes intera-
jam e participem ativamente da construção e da aplicação dos conteúdos 
de Biologia. Isso porque “as aulas práticas no ensino de Ciências servem a 
diferentes funções para diversas concepções do papel da escola e da forma 
de aprendizagem” (KRASILCHIK, 2004, p.88). 

Ao serem observados aspectos das relações escolares com a vida so-
cial do estudante, infere-se que a atuação da metodologia aplicada em sala 
de aula influência diretamente o desenvolvimento dos indivíduos já que nas 
escolas é que se “refletem as maiores mudanças na sociedade - política, eco-
nômica, social e culturalmente” (KRASILCHIK, 2000, p.1).

Em relação ao ensino de Biologia, observa-se certa dificuldade por parte 
dos estudantes em assimilar o conteúdo apresentado neste componente cur-
ricular. Segundo Prigol e Giannotti (2008), tais problemas ocorrem devido à 
ausência de atividades práticas nas aulas e também devido à falta de preparo 
dos docentes. É um desafio muito grande para o docente abordar conteúdos 
em meio à defasagem de instrumentos de trabalho, fazendo com que utilize 
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apenas de aulas teóricas apoiadas nos livros didáticos oferecidos pela escola. 
As atividades práticas envolvidas com a realidade dos estudantes ob-

terão mais êxito por representarem-se mais valorosas para eles. De acordo 
com Moraes (2000), boas atividades experimentais se baseiam na resolução 
de problemas, inseridos na realidade dos estudantes, para que sejam subme-
tidos à compreensão.

Moraes (2000) destaca a importância das atividades práticas, como tra-
balhos em que os estudantes apresentem-se ativamente e não de maneira 
passiva, juntamente da experimentação, formando um conjunto essencial 
por possibilitar aos estudantes a aproximação do trabalho científico e, a com-
preenderem melhor, os processos relacionados à ciência.

É importante considerar que as atividades práticas não são apenas 
atividades experimentais e de laboratório.  Andrade e Massabni (2011) 
destacam que atividades em que os alunos tenham contato direto com 
o objeto presente ou atividades que desenvolvidas escolarmente e que 
necessitam da ação dos alunos de alguma maneira também devem ser 
consideradas atividades práticas.

Diversos tipos de atividades podem ser desenvolvidos para que os es-
tudantes apresentem-se ativamente frente aos conteúdos ministrados em 
sala de aula, tais como, atividades interativas baseadas no uso do computa-
dor, análise e interpretação de dados apresentados, resolução de problemas, 
elaboração de modelos, interpretação de gráficos, pesquisas bibliográficas e 
entrevistas, são alguns exemplos nos quais os alunos se envolvem ativamen-
te (MORAES, 2000).

Lima e Garcia (2011) afirmam que as aulas práticas devem servir de 
complementação para as aulas teóricas com a finalidade de promover um 
entendimento mais abrangente dos conteúdos aplicados. Segundo Moraes 
(2000), nas atividades de experimentação em que não seja observada esta 
complementariedade, o conhecimento não será produzido.

 Deve-se atentar também sobre a importância de ser preparado um 
bom roteiro de aula prática para que o objetivo da atividade de experimen-
tação seja alcançado. Segundo Possobom, Okada e Diniz (2003), todas as 
instruções devem ser muito bem precisas e explícitas, de maneira que cada 
estudante trabalhe em seu próprio ritmo e não precise solicitar o docente 
com frequência. As observações também passam a ter uma importância in-
dividual para cada, um tendo em vista que a construção do conhecimento 
acontecerá de acordo com as observações e críticas realizadas por cada um.

Os objetivos deste estudo foram: compreender como os professores en-
tendem a importância das atividades práticas, verificar se este tipo de aula é 
utilizado e como são criadas condições necessárias para facilitar a aprendi-
zagem. 
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METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Educação Profis-
sional Juca Fontenelle em Viçosa do Ceará, sendo dividida nas etapas: obser-
vação das instalações; conhecimento do corpo docente, enfatizando os de 
Biologia e os coordenadores dos cursos; participação e observação de aulas; 
realização de entrevistas com docentes supracitados. 

Para entrevista caracterizou-se todos os entrevistados com relação ao 
gênero, faixa etária, tempo de docência e maior titulação, além das questões: 
qual disciplina leciona atualmente? Costuma utilizar práticas durantes suas 
aulas? Se sim, qual que mais envolve e interessa os estudantes? Utiliza de 
algum mecanismo que facilite a manutenção da atenção e do interesse dos 
estudantes? Quais recursos metodológicos são necessários para facilitar o 
processo de aprendizagem? Quais recursos metodológicos são necessários 
para lidar com diferentes tempos de aprendizagem?

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação à faixa etária, os docentes 1, 2 e 4 tinham entre 31-40 anos e 
os docentes 3 e 5 tinham entre 20-30 anos. O docente 2 foi quem apresentou 
maior tempo (dez anos) e maior titulação (doutorado em entomologia agrí-
cola), e os docentes 1 e 5 apresentaram o menor tempo de docência (cinco 
anos).

Os docentes 1, 2 e 3 lecionavam Biologia ou componente afim nos cur-
sos técnicos de fruticultura e de agropecuária, já os docentes 3 e 4 leciona-
vam disciplinas dos cursos técnicos de administração e de informática. Sobre 
a utilização de práticas nas aulas:

Docente 1: “Sim, aqui na escola profissional nós sempre utilizamos prá-
ticas, é até uma proposta da profissionalizante, sempre unir a teoria à 
prática. Isso envolve bastante os alunos, acaba instigando a curiosidade 
deles, desenvolvendo seu conhecimento.”

Docente 2: “As nossas disciplinas são técnicas então tem um conheci-
mento técnico que tem que ter uma parte prática para os alunos enten-
derem”.

Docente 5: “Quando eu aplico uma prova da parte teórica eles tiram 
notas muito baixas mas, quando eles vão fazer os relatos do que eles 
fizeram na parte prática eles realmente mostram que aprenderam o 
conteúdo”.
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Os professores mencionaram que as atividades práticas, como desen-
volvimento de enxertos e quebra de dormência de sementes, quando 
integrada a uma aula de anatomia vegetal, alcançam o aprendizado 
mais fortemente que apenas a teoria. A partir da entrevista destaca-
-se a valorização de práticas que estejam relacionadas ao cotidiano dos 
estudantes e consideram-se não serem os únicos detentores do saber.

Sobre os mecanismos facilitadores da manutenção da atenção e do in-
teresse dos estudantes:

Docente 1: “Geralmente, eu tento sempre unir aquilo do cotidiano de-
les ao conteúdo, chamar a atenção deles, trazer algo do cotidiano deles 
que eles vivenciam fora da escola fazendo com que isso acabe facilitan-
do a aprendizagem deles”.

Docente 4: “Eu procuro diversificar, por exemplo, eu exploro bastante 
vídeo aulas, práticas porque nós trabalhamos aqui um pouco diferente 
de um curso de graduação, na graduação geralmente nós temos muita 
teoria e pouca prática”.

Docente 5: “Eu trago muitos vídeos, eu trabalho muito com slides, 
muito com artigos científicos para eles lerem porque eu gosto que eles 
produzam no final da disciplina sempre um artigo científico, mas o que 
chama mesmo a atenção são vídeos, são filmes, ás vezes alguma vídeo 
aula, também pode trabalhar”.

Em relação aos mecanismos facilitadores da manutenção e do interesse 
dos estudantes para disciplina de Biologia foram destacadas as atividades 
do cotidiano. Percebe-se então que os entrevistados procuravam selecionar 
diferentes modalidades didáticas para manter os estudantes atentos e inte-
ressados na disciplina, conforme afirmado por Rossasi e Polinarski (2012).

Sobre quais são os recursos metodológicos necessários para facilitar o 
processo de aprendizagem, observaram-se:

Docente 1: “Os materiais que nós já utilizamos como datashow, labora-
tório que nós já utilizamos também porque isso facilita bastante”. 

Docente 2: “Todos os mecanismos que envolvem a ação do aluno, a 
interação, o envolvimento, são importantes para facilitar o processo de 
aprendizagem”.

Docente 3: “Sempre que possível eu tento tirá-los para uma aula fora 
da sala, como nós temos, por exemplo, um ambiente muito propício à 
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educação, à informação, que é o anfiteatro”.

Destacaram-se várias estratégias que envolvam os estudantes. Com as 
modificações que estão ocorrendo no mundo atual, o uso de tecnologias no 
processo de aprendizagem é uma boa alternativa, como afirma Krasilchik 
(2000). 

Sobre os recursos metodológicos considerados necessários para lidar 
com diferentes tipos de aprendizagem, destacaram-se:

Docente 1: “Nós estamos com a proposta de fazer para as Ciências da 
Natureza do mesmo jeito, montar oficinas e trazer estes alunos para o 
laboratório”.

Docente 2: “Eu costumo fazer algumas atividades antes das provas para 
perceber o nível de aprendizagem, de entendimento deles e aí a gente 
faz uma abordagem mais individual para sentir qual a dificuldade que o 
aluno está tendo”.

Docente 3: “... a gente vê aqueles alunos que têm mais afinidade com a 
disciplina. Geralmente esses alunos, eles cobram da gente a monitoria, 
a monitoria do professor, por exemplo, quem é o professor de Biologia”.

Observou-se que alguns professores utilizam de recursos para lidar com 
estudantes que apresentam diferentes tempos de aprendizagem, estimulan-
do-os conforme abordam Lima e Garcia (2011), que o professor deve ter fa-
miliaridade e interesse pelas ciências e deve saber motivar e estimular seus 
estudantes para que seja desenvolvida uma educação de qualidade. A partir 
da observação das aulas e da realização das entrevistas, observou-se que as 
práticas são consideradas por todos, um mecanismo auxiliador no processo 
de ensino e de aprendizagem.
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RESUMO

O presente artigo parte da realização do projeto “Lost não! Meu bairro 
é Monte Cabrão: ressignificando espaços em práticas de leitura” ancorado 
em uma abordagem interdisciplinar, envolvendo, sobretudo, a Língua Portu-
guesa e a Geografia Humanista. A pesquisa-ação foi realizada na Escola Rural 
Monte Cabrão, no município de Santos, bem como em vários locais caracte-
rísticos do bairro, isso porque o trabalho objetiva investigar como ocorre o    
despertar do sentimento de valorização e pertencimento pelo lugar onde vi-
vem os envolvidos (aluno e comunidade). Essa realidade, comum em muitas 
unidades, foi detectada há alguns anos e sempre foi motivo de preocupação 
para a escola (professores, funcionários, equipe). Partindo do conceito de 
“Topofilia”, do geógrafo humanista chinês Tuan, busca-se resgatar, por meio 
da prática da leitura, a percepção, atitudes e valores ligados ao lugar.  Dian-
te disso, o trabalho proposto caminhou em direção à apreensão do espaço 
para, de fato, despertar esse “olhar sempre novo”. Para proporcionar essa 
sensação, é importante, primeiramente, reconhecer e compreender o lugar 
como significativo e particular. A atitude, em se tratando de uma comunidade 
escolar, quando essa percepção é despertada, não é     contemplativa, seria 
uma atuação crítica e transformadora para que esses espaços, então ressig-
nificados, fossem verdadeiramente apreendidos pelos seus atores. Não é um 
fenômeno simples, tampouco imbuído de neutralidade, é sim um fenôme-
no dialético, de construção e reconstrução dos espaços por pessoas, numa 
relação humanística e democrática.   Todo esse avanço pode ser observado 
através de um conjunto variado de instrumentos como: registros fotográfi-
cos, fichas de acompanhamento do rendimento escolar e relato dos alunos. 
O processo de avaliação ocorreu de maneira atitudinal e qualitativa, durante 
todo o período de aplicação do projeto, refletindo em uma atividade enrique-
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cedora em vários sentidos, tais como na aprendizagem, integração, compro-
metimento e espírito de transformação social. Após o  processo de avaliação 
e reavaliação ficou constatado que o projeto é adequado ao ambiente educa-
cional, sendo indicado a escolas que visam superar vários enfrentamentos e 
estereótipos, tais como desvalorização de espaços, insegurança em se iden-
tificar como morador do bairro e falta de pertencimento e identidade local.

Palavras-chave: Espaço. Leitura. Pertencimento. Topofilia.

INTRODUÇÃO

O bairro de Monte Cabrão, localizado na área continental do município 
de Santos, por possuir características muito peculiares, e obviamente, por 
ser afastado dos bairros vizinhos, foi maldosamente apelidado, por algumas 
pessoas, de ilha de 1Lost, remetendo a um seriado televisivo em que os per-
sonagens, após cair do avião, ficam perdidos em uma ilha desconhecida. O 
fato é que essa alcunha desfavorável ao bairro foi sendo, pouco a pouco, in-
trojetada pelos membros da comunidade, sobretudo os mais jovens, fazendo 
com que o sentimento de valorização e pertencimento não fossem cultivados 
a contento e, consequentemente, que isso fosse canalizado à escola.

Diante disso, nasceu o desejo de se investigar, partindo do conceito da 
pesquisa-ação pedagógica, por meio de práticas de empoderamento e parti-
cipação (FRANCO, 2005), essas questões diagnosticadas, partindo do concei-
to de Damiani (1999) que discuti a importância da   apropriação do espaço 
para a construção da cidadania, buscou-se, na presente proposta, ampliar o  
conhecimento dos envolvidos (alunos, funcionários, membros da comunida-
de) sobre o espaço em que vivem e se inter-relacionam para que  pudessem 
desenvolver as condições de assumir um papel ativo na construção de sua 
identidade e, consequentemente, de sua consciência  cidadã, aprofundando 
as relações de respeito entre gerações e despertando o sentimento de valo-
rização e pertencimento pelo lugar onde vivem.

TOPOFILIA ESCOLAR: A PERCEPÇÃO DOS ESPAÇOS

Perceber, avaliar, significar e discutir os espaços que compõem o mundo 
que nos cerca, essas são, certamente, atitudes em que podemos conceituar 
em que a “topofilia” se faz presente. Todos, em dado momento, já experi-
mentamos a sensação de estar em um lugar que nos faz bem ou o contrário, 
uma sensação desagradável de estar em um ambiente. Os lugares nos trazem 
sensações, desejos, muitas vezes inconscientes, e que nos atingem.
1 Série de televisão norte-americana em que os sobreviventes de um acidente aéreo estão 
presos em uma misteriosa ilha tropical.
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Topofilia, termo cunhado pelo geógrafo humanista chinês Tuan, é o con-
ceito que dá sustentação as relações que foram estabelecidas nesse trabalho. 
Esse neologismo é definido pelo autor como “todos os laços afetivos dos se-
res humanos com o meio ambiente material” (TUAN, 1980, p. 107). 

Ora, se a escola também é um espaço de convivência, nela também se 
estabelecem laços afetivos dos seres com os ambientes que o cercam. Um 
exemplo topofílico é o lugar, na sala de aula, onde o estudante senta, mesmo 
que não haja um “mapa de sala” pré-definido, há, muitas vezes, uma ligação 
emocional do aluno com aquele lugar específico, o que pode suscitar várias 
interpretações: segurança, conforto, conveniência, percepção visual etc.    

Outro exemplo topofílico, ligado ao ambiente escolar, é aquele lugar 
determinado em que um grupo de aluno gosta de ficar durante o intervalo.

Segundo Tuan (1980, p.129) “o meio ambiente pode não ser a causa 
direta da  topofilia, mas fornece o estímulo sensorial que, ao agir como ima-
gem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais”. Esses estímulos podem 
ser, em maior ou menor grau, entendidos pelos educadores para que possam 
oportunizar situações em que os espaços escolares ganhem sentidos e signi-
ficados para os estudantes.

O autor também contribui com a ressignificação dos ambientes quando 
coloca em questão a relação com os espaços urbanos e o simbolismo envol-
vido nisso (TUAN, 1980). A escola, qualquer que seja ela, está inserida em 
um contexto local, esses lugares que compõem o cenário escolar devem ser 
explorados para que a escola possa ganhar um novo sentido. Para os alunos 
que vão a pé à escola, esses cenários são completamente distintos aos alunos 
que vão à escola de transporte coletivo, por exemplo. O autor enfatiza: “A 
imagem urbana é uma para o executivo pendular e outra bem diferente para 
a criança sentada na escada de entrada de um bairro pobre ou para o vaga-
bundo que dispõe de tempo, mas de quase mais nada.” (TUAN, 1980, p. 259). 

UM OLHAR SEMPRE NOVO PARA UM LUGAR SEMPRE NOSSO

O trabalho proposto caminhou em direção à apreensão do espaço para 
que se possa, de fato, despertar o sentimento de pertencimento, e assim 
transformar “espaço” em “lugar”. Nota-se que a autora não fala de um lu-
gar sempre novo, e sim de um olhar modificado em relação a esse lugar. 
Para proporcionar essa sensação, é importante, primeiramente, reconhecer 
e compreender o lugar como significativo e particular. 

A atitude, em se falando de uma comunidade, quando esse “olhar sem-
pre novo” é despertado, não é contemplativa, seria uma atuação crítica e 
transformadora para que esses espaços, então ressignificados, fossem ver-
dadeiramente apreendidos pelos seus atores. Não é um fenômeno simples, 
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tampouco imbuído de neutralidade, é sim um fenômeno dialético, de cons-
trução e reconstrução dos espaços por pessoas, numa relação humanística e 
democrática.

Cavalcanti (2015, p.80) entende que:
A complexidade do fenômeno urbano, paradoxalmente 
explicado como totalidade e pontualidade, é crescente 
e exige, para sua compreensão um olhar sempre novo. 
Esse olhar novo pode se debruçar sobre a paisagem de 
uma cidade e apreender seu espaço como um lugar que 
ao mesmo tempo contém o mundo, o global e o local, 
com suas particularidades; um lugar que intensifica as 
relações impessoais entre seus habitantes, mas que 
guarda sempre a possibilidade do encontro e da solida-
riedade.

Para tanto, a sala de aula necessita ser transformada em um ambiente 
de trocas, onde há o   favorecimento de aprendizagens significativas, poten-
cializando e assegurando a socialização e a vivência de outros espaços.  Os 
ingredientes principais para a busca da identidade local e, sobretudo, para 
a construção da identidade própria, deve ser o contexto onde o estudan-
te vivencia suas práticas, pois o ambiente social da criança codetermina a 
sua existência e fornece o primeiro meio de satisfação das suas necessidades 
(WALLON, 2007).

As sequências didáticas ocorreram em lugares determinados do bairro, 
através de    várias interações cooperativas e foram pautadas em valores e 
temas sociais contemporâneos, assim como no desenvolvimento da compe-
tência leitora, pois “a escola é uma das instâncias de formação da cidadania.” 
(CAVALCANTI, 2015, p.75). Para essa cidadania ativa ser realmente efetivada 
foi preciso que os espaços pudessem ser discutidos e ressignificados, pois 
são lugares de “encontro e confronto” do conviver. A prática da leitura foi a 
ferramenta utililizada para esses “encontros e confrontos”, uma leitura muito 
mais associada à fruição do que à obrigação, como muito aparece no cotidia-
no escolar. Os textos, previamente escolhidos, seguiam a temática topofílica, 
sobretudo poemas em que os autores cantavam seus lugares como únicos e 
repletos de sentido.

Essa leitura em questão, no entanto, não se restringe a apenas uma lei-
tura de materiais impressos, como bem preconiza Cavalcanti (2015, p. 74) 
“A prática da cidadania inclui a competência para fazer a leitura da cidade. 
Ser cidadão é exercer o direito de morar, de produzir e de circular na cidade; 
é exercer seu direito a criar seu direito à cidade.”. Lendo no bairro e, conse-
quentemente, lendo o bairro é que é possível fazer com que pessoas possam 
se humanizar em suas relações com os outros e com os espaços, ressignifi-
cando não só lugares, mas as relações interpessoais nesses espaços.  
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CONSIDERAÇÕES

De acordo com Tuan (1983, p.6), “O que começa como espaço indife-
renciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o 
dotamos de valor” (apud CAVALCANTI, 2010, p.89). Diante disso, sentir-se 
pertencente a um lugar, muito mais que a um espaço, é condição para que 
todos os sentidos relacionados a esse lugar possam ser ativados. Fazer da es-
cola, e por extensão do bairro em que a escola está inserida, um lugar dotado 
de valor facilita, sobremaneira, o aprendizado e pode auxiliar no despertar 
para a condição de leitor.

O trabalho possibilitou uma abordagem interdisciplinar através de ati-
vidades enriquecedoras e pertinentes, visando o desenvolvimento e a am-
pliação de  habilidades  de leitura, sempre ligadas aos espaços, através do 
fazer diferenciado e transformador, abrindo novos horizontes e rompendo 
paradigmas. 

É preciso que se possa desenvolver um trabalho, onde os membros 
da comunidade escolar tenham um “olhar sempre novo” também voltado 
à leitura. Infelizmente, grande parte da leitura que é proposta na escola 
está interligada somente a obrigações: responder questionários, localizar 
uma informação, cumprir uma tarefa etc. É preciso que essa leitura também 
possa ter o viés da fruição, e nisso os espaços podem ser coadjuvantes no 
processo de construção do leitor.

Ressignificar espaços com práticas de leitura pode ser 
perigoso se essa leitura for imposta, ou se o que tiver 
sendo avaliado for a forma como a aluno lê em voz alta, 
ou declama um texto. Um olhar sempre novo para a lei-
tura deve permitir que todos se sintam confortáveis, o 
que pode significar alguns participantes da atividade, 
naquele dia, recusarem-se a ler. Para Cavalcanti (2015, 
p.80) 

Esse olhar novo pode se debruçar sobre a paisagem de uma cidade e 
apreender seu espaço como um lugar que ao mesmo tempo contém o mun-
do, o global e o local, com suas particularidades; um lugar que intensifica as 
relações impessoais entre seus habitantes, mas que guarda sempre a possi-
bilidade do encontro e da solidariedade.

Essa possibilidade do encontro deve estar a serviço de um trabalho di-
ferenciado com a leitura para que os espaços possam ser apreendidos positi-
vamente. Martins (1982, p.34) afirma que

[...] Aprender a ler significa também aprender a ler o 
mundo, dar sentido a ele e a nós próprios, o que, mal ou 
bem, fazemos mesmo sem ser ensinados, A 6 função do 
educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas 
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a de criar condições para o educando realizar sua pró-
pria aprendizagem, conforme seus próprios interesses, 
necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências 
que a realidade lhe apresente.

Assim, lendo o mundo e sentindo-se pertencente a ele que teremos a 
necessidade de ler o outro, entender o outro e os espaços que o cercam. Para 
Geraldi (1999, p.97) “A escola, reproduzindo o sistema e preparando para ele, 
exclui qualquer atividade não rendosa: lê-se para preencher uma famigerada 
ficha de leitura, para se fazer uma prova ou até mesmo para se ver livre da 
recuperação.”

Propor que os estudantes leiam em espaços diferenciados à sala de aula 
é uma atividade desafiadora, mas que pode ser utilizada em diversos contex-
tos escolares. Fazer com que os espaços da escola, e ao redor dela, possam 
ser repensados por meio de vivências significativas de leitura pode parecer 
uma utopia, contudo torna-se realidade se devidamente planejada, se os 
objetivos forem estabelecidos em conjunto e, sobretudo, se quiser fazer da 
prática da leitura um instrumento real de transformação social.
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RESUMO

As metodologias ativas de aprendizagem têm se tornado importantes 
ferramentas de ensino-aprendizagem no contexto atual. Nos cursos técnicos 
em nível médio a maioria dos alunos são adolescentes e jovens da geração Z 
que apresentam características de interatividade, comunicabilidade, e pen-
samento sistêmico, sendo necessária a aplicação de métodos de avaliação 
que considerem estas características, quase que intrínsecas desta geração. 
O método da Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE), do inglês Team-ba-
sed Learning (TBL) surge como um valioso instrumento, já que envolve eta-
pas de preparação e estudo, avaliação individual e em grupo e aplicação dos 
conceitos aprendidos, tudo de forma dinâmica. A aplicabilidade do método 
Aprendizagem Baseada em Equipe em alunos do Ensino Técnico permite um 
avanço da Educação Profissional que alinha profissionais envolvidos em dis-
cussões, capazes de trabalhar em equipe, além do desenvolvimento do perfil 
crítico-reflexivo.  Este trabalho tem como objetivo discutir os resultados ob-
tidos da aplicação do método ABE em turmas do ensino profissional de nível 
médio de um curso técnico da área de saúde. A ferramenta ABE foi aplicada 
em duas turmas, com média de 35 alunos cada, no componente Fisiologia 
Humana, para o assunto Sistema Digestório e Excretor, seguindo as etapas in-
dicadas na literatura. Os resultados mostraram que houve um envolvimento 
maior dos alunos com este tipo de avaliação. Cerca de 70% dos alunos julga-
ram o método como “justo” já que considera a nota individual e da equipe. 
A maioria aprovou o procedimento, enfatizando que ocorreu aprendizagem 
também no momento dos testes, já que há uma repetição das questões, que 
são respondidas, primeiro, de forma individual, e depois discutidas em gru-
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po, o qual deve chegar ao consenso de uma resposta. Houve maior interação 
entre alunos e professores, com valorização ao respeito pelo trabalho em 
equipe, e foco na construção colaborativa de respostas.  Na etapa final, de 
aplicação do conhecimento, casos clínicos envolvendo os sistemas objetos da 
avaliação foram discutidos em sala. Outro ponto positivo citado pelos alunos 
foi obter o retorno imediato da nota da avaliação, o que os tornou motivados 
e envolvidos no ambiente da sala de aula, potencializando o interesse pelos 
assuntos abordados. O método ABE se mostrou apreciado pelos alunos, e 
eficaz para a avaliação de competências relacionadas ao curso técnico em 
nível médio da área de saúde. Assim, as vantagens oferecidas por esse méto-
do devem ser divulgadas na comunidade docente para que se torne usual, e 
substitua, pelo menos em parte, as avaliações tradicionais, que prestigiam o 
raciocínio puramente individual.

Palavras-chave: Metodologias ativas. Aprendizagem. Avaliação. Equipe.

INTRODUÇÃO

Os cursos técnicos profissionalizantes de nível médio oferecidos pelas 
Escolas Técnicas, conhecidas como ETEC, no estado de São Paulo, são admi-
nistradas pelo Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado, vincula-
da à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (Centro Paula Souza, 2016).

Nestes cursos, o perfil dos alunos é heterogêneo, porém há predomi-
nância da faixa etária de adolescentes e jovens, pertencentes a geração Z. 
Este público apresenta características de interatividade, comunicabilidade, e 
pensamento sistêmico, sendo necessária a aplicação de métodos de avalia-
ção que considerem estas características, quase que intrínsecas desta gera-
ção. Sendo assim, as metodologias ativas de aprendizagem têm se tornado 
importantes ferramentas de ensino-aprendizagem no contexto atual. 

O método da Aprendizagem Baseada em Equipes (ABE), do inglês Team-
-based Learning (TBL) foi elaborado na década de 70, pelo Prof.  Larry Mi-
chaelsen que a aplicou em turmas nas quais ministrava aulas de Gestão Em-
presarial. Rapidamente, universidades americanas e canadenses iniciaram o 
uso do método em diversos outros cursos das áreas de engenharias, direito 
e também saúde (incluindo Medicina). Na década de 90, nos Estados Unidos, 
na School of Medicine, Boyd Richards implantou o método ABE nos cursos de 
formação de profissionais de saúde, recebeu incentivo financeiro governa-
mental para propagar o método em outras instituições. Assim, colaborativa-
mente novos parceiros professores adotaram o método e o difundiram em 
diversas outras instituições de ensino americanas (Krug et al., 2016).

O método tem como foco desenvolver habilidades de trabalho cola-
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borativo, através de uma estrutura que envolve: gerenciamento de equipes 
de aprendizagem, tarefas de preparação e aplicação de conceitos, feedback 
constante e avaliação entre os colegas. 

De acordo com Silberman (1996) apud Richartz (2015), pesquisas apon-
tam que a aprendizagem ativa é uma estratégia de ensino efetiva, quando 
comparada com os métodos de ensino tradicionais, como por exemplo a aula 
expositiva e dialogada. Nas metodologias ativas, os alunos absorvem maior 
volume de informação, conservam a informação por mais tempo e partici-
pam ativamente da aula tendo um maior aproveitamento em termos gerais, 
o que aumenta a satisfação do aluno em aprender.

A ideia central é que os alunos se sintam responsáveis pela própria 
aprendizagem e pela dos colegas (Michaelsen, Knight; Fink, 2004).

Assim, esta técnica surge como um valioso instrumento, já que envolve 
etapas de preparação, estudo, avaliação individual e em grupo e aplicação 
dos conceitos aprendidos, tudo de forma dinâmica. 

A aplicabilidade do método Aprendizagem Baseada em Equipe em alu-
nos do Ensino Técnico permite um avanço da Educação Profissional que ali-
nha profissionais envolvidos em discussões, capazes de trabalhar em equipe, 
além do desenvolvimento do perfil crítico- reflexivo.  

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo discutir e apresentar a comunidade 
docente os resultados obtidos da aplicação do método ABE em turmas do 
ensino profissional técnico de nível médio de um curso da área de saúde. 

METODOLOGIA

A ferramenta ABE foi aplicada em três turmas do curso técnico em Far-
mácia, com média de 35 alunos cada, no componente Fisiologia Humana, 
para o assunto Sistema Digestório e Excretor, seguindo as etapas indicadas 
na literatura (figura 1). 
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Figura 1. Diagrama das etapas da ferramenta ABE.

     

Fonte: Geocities, 2018

Após a aplicação prática os alunos responderam um questionário de sa-
tisfação a respeito deste método avaliativo, o qual foi analisado qualitativa e 
quantitativamente, em termos de porcentagens.

Também foi realizada a pesquisa bibliográfica para obtenção das bases 
teóricas que sustentem a discussão a respeito do tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizada uma adaptação do método para o ensino em nível médio, 
sendo então realizada previamente a aula expositiva, com as explicações dos 
professores ao referido conteúdo. Após isso, foi solicitado aos alunos, para 
a próxima aula, que revisassem individualmente as informações no material 
disponibilizado pelo professor. 

Posteriormente, a avaliação iniciou-se com um teste individual (figura 
2), de múltipla escolha, sendo o teste elaborado pelo professor em Power 
Point, contendo uma questão por slide. A cada slide o professor monitora o 
tempo, que julgar necessário, para que o aluno assinale a resposta no gaba-
rito individual. O aluno deve assinalar suas respostas na parte do gabarito 
indicada como Teste Individual.
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     Figura 2. Modelo de fichas gabarito para as respostas individuais e em equipe.

Fonte: Elaboração própria

Ao término do preenchimento das respostas individuais, inicia-se a se-
gunda etapa que conta com formação de grupos de 5 alunos. Os grupos fo-
ram formados aleatoriamente pelo professor que utilizou como critério de 
formação de grupos figuras indicativas, como por exemplo, usando carimbos 
com desenhos diferenciados representando os grupos.

Desta forma, o professor retorna a primeira questão, iniciando nova-
mente o teste, agora com a resposta consensual da equipe, que deve assi-
nalar as respostas no gabarito na parte correspondente ao Teste em Equipe. 
Vale lembrar, que o professor monitora o tempo para a resposta, porém deve 
considerar que haja um tempo maior estabelecido para que haja a discussão 
na equipe.

Os resultados mostraram que houve um envolvimento maior dos alu-
nos com este tipo de avaliação. Cerca de 70% dos alunos julgaram o método 
como “justo” já que considera a nota individual e da equipe. 

A maioria aprovou o procedimento, enfatizando que ocorreu aprendiza-
gem também no momento dos testes, já que há uma repetição das questões, 
que são respondidas, primeiro, de forma individual, e depois discutidas em 
grupo, o qual deve chegar ao consenso de uma resposta. 

Berbel (2011) afirma que as metodologias ativas despertam a curiosi-
dade à medida que os alunos se envolvem na teoria e trazem tópicos novos, 
ainda não considerados nas aulas ou na perspectiva do professor.

Houve maior interação entre alunos e professores, com valorização ao 
respeito pelo trabalho em equipe, e foco na construção colaborativa de res-
postas. 

Na etapa final, de aplicação do conhecimento, casos clínicos envolvendo 
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os sistemas objetos da avaliação foram discutidos em sala.
 Outro ponto positivo citado pelos alunos foi obter o retorno imediato 

da nota da avaliação, o que os tornou motivados e envolvidos no ambiente 
da sala de aula, potencializando o interesse pelos assuntos abordados. 

Um estudo de revisão desenvolvido por Farias et al. (2015) descreve 
exemplos de metodologias ativas aplicadas em cursos da área de saúde, 
onde cita o Ensino baseado em problemas, a taxonomia de Bloom e a Apren-
dizagem Baseada em Equipes como ferramentas de apropriação de conheci-
mento e autonomia.

Em um curso de Medicina, foi aplicado o método ABE, na disciplina de 
Neurofisiologia, sendo muito bem aceito pelos alunos, onde 75% dos alunos 
preferiam o ABE a aula expositiva, sendo considerado ótimo por 43,75% e 
bom por 50% dos alunos (Teixeira et al., 2016). 

Assim como o Instituto Israelita Albert Einstein (2018) que utiliza predo-
minantemente o método nas aulas da Faculdade de Medicina. A instituição 
menciona a importância dos feedba cks constantes, os quais permitem um 
aprendizado significativo e a melhoria de desempenho dos alunos.

Segundo a abordagem sociointeracionista de Vygotsky (1996), o desen-
volvimento humano se dá pela interação entre os indivíduos, sendo o conhe-
cimento construído sob a ação das relações entre biológico, histórico e social.

Outro ponto importante a ser citado, como lembra Richartz (2015) está 
relacionado ao próprio sistema de ensino tradicional, pois as instituições de 
ensino têm dificuldades de alterar o espaço habitual das aulas expositivas, o 
maior desafio é incorporar a aprendizagem ativa no tempo espaço escolar. 
As próprias avaliações de desempenho que os discentes respondem a respei-
to dos docentes e coordenadores apontam para a metodologia tradicional, 
pois as perguntas avaliativas costumam tratar, entre outras questões, sobre 
a capacidade do professor de controlar alunos, o cumprimento do horário 
em sala de aula e sobre a aplicação dentro do calendário da prova clássica 
determinada pela gestão institucional. Por vezes, o uso da biblioteca e do 
laboratório de informática ou visitas técnicas para pesquisa são considerados 
por muitos impertinente, ou ainda, conectam a negligência pedagógica.

Partindo da necessidade de desenvolvimento destas competências no 
aluno, constata-se a necessidade de mudança na função do professor, que 
migrará das enormes cargas de aulas expositivas para a promoção de ati-
vidades colaborativas (Você SA, 2018). Claro, que isso exige também uma 
mudança de pensamento e postura, além de aceitação do fato que não há 
como se manter dentro de uma metodologia passiva, cultivada há séculos, 
num mundo completamente digital, veloz e dinâmico.



O DIREITO À EDUCAÇÃO: POLÍTICAS, PESQUISAS E PRÁTICAS

298

CONSIDERAÇÕES

O método ABE se mostrou apreciado pelos alunos, e eficaz para a ava-
liação de competências relacionadas ao curso técnico em nível médio da área 
de saúde. Sentiram-se estimulados, compreendendo a sua responsabilidade 
na área de atuação e nas decisões de uma equipe.

As metodologias ativas propiciam um aprendizado significativo não 
apenas do conteúdo técnico como também desenvolvem outras habilidades 
como o saber ouvir, respeitar opiniões, saber argumentar, trabalhar em equi-
pe além de aumentar a interatividade com foco profissional. 

Assim, as vantagens oferecidas por esse método devem ser divulgadas 
na comunidade docente para que se torne usual, e substitua, pelo menos 
em parte, as avaliações tradicionais, que prestigiam o raciocínio puramente 
individual.
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RESUMO

O presente estudo traz como título “Grupos LGBTs no Facebook: educa-
ção, intersubjetividade e os caminhos do reconhecimento”, produzido para 
a modalidade Comunicação no Grupo de Trabalho Educação e Tecnologia, 
da XIII Mostra de Pesquisa em Educação. A pesquisa tem como tema a in-
tersubjetividade dos sujeitos integrantes dos grupos LGBTs na rede social do 
Facebook e a sua relação com a educação não-formal. Assim, a pesquisa tem 
como objetivo geral analisar Grupos LGBTs do Facebook e suas contribuições 
para a sociedade brasileira, como um potencial caminho para a conscienti-
zação contra a homofobia. Especificamente, a pesquisa buscou demonstrar 
como a intersubjetividade permite a construção da identidade dos sujeitos 
homoafetivos, uma vez que os espaços da educação formal e informal são 
limitados para a discussão da homossexualidade. Como fundamentação teó-
rica, os conceitos de Jürgen Habermas e Axel Honneth auxiliam o entendi-
mento das identidades e a luta pelo reconhecimento dos grupos sociais. Para 
conduzir este estudo, foram feitos recortes das publicações dos grupos LGBTs 
que se destacam na rede social Facebook, analisando a intersubjetividade 
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presente nos diálogos gerados entre os participantes e sua relação enquanto 
educação não-formal nas trocas de experiências e palavras de apoio. Como 
resultado, observou-se que esses grupos virtuais possuem um papel impor-
tante no auxílio às pessoas que têm pouca informação e escasso apoio en-
quanto educação escolar e familiar. Demonstrando, também, a importância 
dos conhecimentos que são construídos e que potencializam para a luta por 
reconhecimento na sociedade.

Palavras-chave: Educação. Reconhecimento. Intersubjetividade. Ho-
mossexualidade.

A EDUCAÇÃO INFORMAL E NÃO-FORMAL NA CONSTRUÇÃO DO 
SUJEITO

Faz-se saber que os conceitos de educação ultrapassam os limites dos 
muros das escolas, uma vez que os sujeitos aprendem também com os en-
sinamentos dos pais, dentro de casa, e nas relações entre amigos, colegas e 
outros adultos. Conforme o Artigo 1º da Lei nº 9.934:

A educação abrange os processos formativos que se de-
senvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos mo-
vimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais (BRASIL, 1996).

É na relação intersubjetiva com os pais que, desde bebê, os sujeitos 
começam a construir suas identidades e saberes. Para Piaget (1994), 
a educação, denominada como informal, constrói ensinamentos que 
formam o indivíduo enquanto moral (o que é certo ou errado) passando 
progressivamente da fase de anomia (criança ainda não possui capacidade 
para distinguir o certo do errado) para a fase da autonomia (sujeito já 
consegue fazer escolhas diante dos conhecimentos morais adquiridos). 

Observa-se que a educação está nos mais diferentes espaços sociais, pú-
blicos ou não. Destacamos aqui a atenção à educação não-formal, presente 
nos grupos sociais, em específico, aos que agrupam pessoas para discussão 
sobre gênero e homofobia. Esses grupos são de grande importância social 
não somente para a luta por direitos iguais, mas para ajudar indivíduos por 
meio de informação e comunicação, dando suporte complementar às demais 
esferas da educação. 

A educação não-formal pode ser aferida a grupos sociais em que os su-
jeitos aprendem nas relações intersubjetivas a se conhecerem e se reconhe-
cerem uns com os outros. Isso significa que faz parte da educação não-for-
mal a construção da identidade dos indivíduos, pois recebem informações 
dos outros sujeitos sociais dando base para que compreendam a si mesmos. 
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Dada a importância desse espaço para a formação do indivíduo, Simon et al 
(2001, p.9) salienta:

Os espaços da educação não-formal deverão ser desen-
volvidos seguindo alguns princípios como: apresentar 
caráter voluntário, proporcionar elementos para a so-
cialização e a solidariedade, visar ao desenvolvimento 
social, evitar formalidades e hierarquias, favorecer a 
participação coletiva, proporcionar a investigação e, so-
bretudo, proporcionar a participação dos membros do 
grupo de forma descentralizada.

A formação moral da criança, por exemplo, não é possível ser construí-
da apenas do próprio sujeito, é preciso a relação social em diversos espaços 
como a escola, por intermédio do professor, na família, sendo os pais os me-
diadores e nas relações sociais. “As noções fundamentais da moral infantil 
dividem-se, deste modo, em noções impostas pelo adulto e em noções nas-
cidas da colaboração das próprias crianças” (PIAGET, 1994, p. 256). Confor-
me Piaget (1994) os indivíduos constroem valores morais e formam juízos na 
relação com os pais, com os professores e com as outros sujeitos presentes 
nos grupos de convívio social. Daí a importância dos grupos LGBTs para a 
formação do sujeito homossexual quando não encontra na escola, na família 
ou entre amigos um referencial e esclarecimentos capazes de reunir informa-
ções para sua reflexão e identidade.

De acordo com Arendt (1992), não é possível que o sujeito tenha juízo 
de si mesmo sem que entenda e reflita sobre as opiniões de outros sujeitos 
na sociedade. Mesmo que o pensamento seja considerado um ato solitário, 
ele teve como início para a reflexão o processo intersubjetivo. Desse modo, 
considera-se relevante ressaltar a importância que os grupos LGBTs trazem 
nesse processo de educação não-formal, como possibilidade de se abranger 
relações de sujeitos que vivenciam as mesmas dificuldades.

RECONHECIMENTO

Para dar suporte ao entendimento da construção da identidade e for-
mação do juízo moral do sujeito, fez-se necessário o aporte teórico de Axel 
Honneth que traz os conceitos sobre a estrutura das relações sociais de re-
conhecimento. Para Honneth (2006) há uma construção em etapas em que o 
sujeito, por meio da intersubjetividade, vai se reconhecendo. A fase do amor 
condiz ao modo de reconhecimento relacionado às relações primárias (amor, 
amizade) e a fase da dedicação emotiva traz com ela a autoconfiança. 

Quando o sujeito sofre um ato de violência ou maus-tratos que ameaçam 
a integridade física, o reconhecimento afetivo é potencialmente bloqueado. 
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O modo de reconhecimento que diz respeito ao direito (relações jurídicas) 
apresenta patologia (ameaça à integridade social) ao sujeito quando os 
seus direitos são retirados, excluídos ou privados, o que pode levar à falta 
de autorrespeito. Essa etapa relaciona a dimensão da personalidade que 
configura a imputabilidade moral. 

[...] só podemos chegar a uma compreensão de nós 
mesmos como portadores de direitos quando possuí-
mos, inversamente, um saber sobre quais obrigações te-
mos de observar em face do respectivo outro: apenas da 
perspectiva normativa de um “outro generalizado”, que 
já nos ensina a reconhecer os outros membros da cole-
tividade como portadores de direitos, nós podemos nos 
entender também como pessoa de direito, no sentido 
de que podemos estar seguros do cumprimento social 
de algumas de nossas pretensões (HONNETH, 2006, p. 
179).

Pode-se observar que, mais uma vez, a formação do juízo moral do in-
divíduo está diretamente relacionada com a interação social, pois é nela que 
se define na prática o que a sociedade estabelece como certo ou errado. 
Salienta-se que, ao compreender na sociedade a homossexualidade como 
“errada”, o autorrespeito fica comprometido no sujeito. Honneth (2006) es-
tabelece que na família o amor é o primeiro modo de reconhecimento capaz 
de promover a autoconfiança e o segundo modo é o direito (autorrespeito). 
A solidariedade (comunidade de valores), para Honneth (2006), relaciona-se 
com o terceiro modo de reconhecimento, denominado estima social. É nessa 
terceira etapa que é construída a dimensão da personalidade do sujeito refe-
rente às suas capacidades e propriedades. Se ferida a “honra” e a dignidade 
do sujeito por degradação e ofensa, a autoestima fica comprometida. 

A análise de Honneth (2006) deixa evidente a importância da constru-
ção da identidade dos indivíduos de acordo com os modos de reconhecimen-
to. É nessa conjuntura que Honneth (2006) entende que o reconhecimento é 
um processo contínuo em que o sujeito busca, por meio de uma luta interna 
e externa o seu reconhecimento. 

A mais visível luta dos grupos LGBTs está no viés do reconhecimento 
jurídico, mas ela acontece também no próprio sujeito que, na 
intersubjetividade, busca entender e compreender que não está sozinho 
quanto aos seus próprios sentimentos. A luta interna acontece diariamente 
na vida do indivíduo homossexual, na interação com a família, amigos, grupos 
sociais e sociedade em geral. É nesse contexto que a presente pesquisa busca 
apresentar a importância dos grupos LGBTs na internet como uma fonte de 
informação que pode formar uma consciência ao sujeito homossexual sobre 
si mesmo. Além disso, busca-se apresentar que esses grupos, por meio 
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da intersubjetividade, é um espaço público essencial na sociedade para o 
processo de reconhecimento.

OS GRUPOS LGBTS NO FACEBOOK E SUA CONTRIBUIÇÃO NA 
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

No intuito de compor uma investigação sobre os grupos LGBTs presen-
tes no Facebook, cuja temática tem como proposta ajudar indivíduos homos-
sexuais por intermédio do que consideramos como educação não-formal, 
foram realizados alguns filtros de pesquisa tendo como principal critério de 
escolha o grupo que possuía maior quantidade de membros e interações. 

O primeiro filtro realizado foi na seleção de grupos públicos, ou seja, 
abertos publicamente no Facebook para toda a sociedade que deseja fa-
zer parte como membro integrante, independente da sua localização física, 
sexualidade, raça, entre outros critérios discriminatórios ou excludentes. 
Evidentemente que os títulos dos grupos sociais na internet já reúnem in-
tegrantes que se identificam com o tema. Portanto, observa-se que os ho-
mossexuais se apresentam em maior quantidade nesses grupos que pos-
suem a sigla LGBT. 

Os filtros estabelecidos na pesquisa em questão, foram realizados em 
16 de março de 2018 e dos 123 grupos foram extraídos apenas os brasileiros 
que têm como objetivo o auxílio social, retirando também os grupos de foco 
político, de entretenimento, festas, eventos e cunho religioso. Dessa pré-se-
leção, desconsiderou-se também os grupos inativos (sem atividade), tempo-
rários (com data prevista para encerramento) e os que não apresentaram ob-
jetivo em sua apresentação descritiva. Os grupos de análise apresentam mais 
de 3 publicações diárias, o que nos permite uma amostragem mais segura. 
Observou-se, por fim, os objetivos de cada grupo para que chegássemos ao 
que mais se adequa à proposta. Como resultado, o Grupo “LGBT Brasil ( perfil 
2 ) apresentou o seguinte objetivo:

Promover políticas públicas para o desenvolvimento da 
comunidade LGBT. O foco é ativismo, política, direitos 
humanos, direitos civis, cultura, educação, etc, tratados 
do ângulo das pessoas da comunidade LGBTI+.1

Além de o grupo apresentar um objetivo claro, considera-se também 
o ponto de vista dos membros integrantes. Em outras palavras, o grupo 
tem atividade a partir dos próprios integrantes que compartilham notícias 
ou expõem suas dúvidas ou sentimentos para que possam receber auxílio 
dos demais. Para a seleção das publicações dentro dos filtros mencionados, 
foram extraídos somente textos (sem uso de imagem ou vídeo), sem 
1 Fonte: https://www.facebook.com/groups/492121680905101/ . Acesso em 10 nov. 2017.
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quaisquer alterações de grafia, conteúdo ou sequência, conservando a sua 
originalidade. 

Como suporte à análise de conteúdo e enunciado, optou-se pela base 
teórica de Laurence Bardin (2016), cuja técnica está na investigação psicosso-
ciológica e no estudo das comunicações em massa. 

Em última análise, qualquer comunicação, isto é, qual-
quer veículo de significados de um emissor para um re-
ceptor, controlado ou não por este, deveria poder ser 
escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo 
(BARDIN, 2016, p. 38).

[...]

Ou, em outras palavras, o que se procura estabelecer 
quando se realiza uma análise conscientemente ou não 
é uma correspondência entre as estruturas semânticas 
ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológi-
cas (por exemplo, condutas, ideologias e atitudes) dos 
enunciados (BARDIN, 2016, p. 47).

Bardin (2016) entende que qualquer que seja a comunicação que acon-
tece entre um emissor e um receptor é possível analisá-la por meio de téc-
nicas que melhor decodifiquem a linguagem e nos permita a compreensão 
mais profunda sobre as inferências nela presente. 

Bardin (2016) evidencia que os enunciados não devem ser analisados 
somente como um dado, mas também como um processo, uma vez que, de-
ve-se compreender o que levou o enunciado ser realizado e quais seus objeti-
vos, enquanto ação. Além disso, Bardin parte das proposições que se encon-
tram na linguagem, não como análise linguística, mas como percepção das 
inferências que nela contém. Para Bannel (2006), na leitura de Habermas:

O conceito de validade é generalizado para além da ver-
dade das proposições, para uma ideia de condição de va-
lidade, que abrange também normas sociais e os estados 
subjetivos dos interlocutores em comunicação. Significa-
do e compreensão de significado agora são relacionados 
às condições de validade: o significado de um enunciado 
é determinado pelas condições de validade e não pelas 
condições de verdade (BANNEL, 2006, p. 70-71).

Para Bannel (2006), Habermas salienta que no processo comunicativo 
não depende da verdade apresentada nos enunciados, mas nas condições de 
validade que se encontram no contexto social dos interlocutores. É com esse 
propósito que partimos de que os extratos dessa pesquisa não se propõem 
em discutir a verdade generalizada das mensagens, mas sim, nas condições 
de validade devido ao contexto em que se encontram os enunciados.
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ANÁLISE 

Quadro 01: Publicação 01 de junho de 2017

Fonte: <https://www.facebook.com/groups/492121680905101/>. Acesso em 10 nov. 2017.

O primeiro ponto a ser analisado está no próprio enunciado realizado 
por um membro do grupo de 1º de junho de 2017. Percebe-se que o enun-
ciado traz uma sequência de proposições importantes, como:

1. O integrante já acompanha as publicações do grupo por meio de lei-
tura;

2. Sentimento de pertencimento gerou uma ação comunicativa;

3. Processo de reconhecimento de sua identidade homossexual por 
meio da reflexão;

4. Medo da violência (psicológica) familiar;

5. Formação do juízo moral de si mesmo no indivíduo de que sua ho-
mossexualidade está “errada”;

6. Exposição de problemas de reconhecimento na família argumentada 
pelo aspecto religioso;

7. Consequência de baixa autoconfiança e baixa autoestima e conse-
quente busca por ajuda.

Percebe-se, nesse enunciado, que a questão da homossexualidade ainda é 
um problema social, entendendo que os próprios familiares podem não contri-
buir com informações formativas ao indivíduo. O medo que o sujeito sente tem 
como base nas informações que a religião dos seus pais possui sobre o assun-
to. Além disso, o sujeito busca superar sua depressão (conforme informado) no 
grupo social. Na leitura de Honneth (2009), os problemas do afeto causam, no 
processo de reconhecimento, uma consequente baixa da autoconfiança. Assim, 
evidencia-se o motivo pelo qual o sujeito vem acompanhando as publicações até 
levá-lo à ação comunicativa no intuito de elevar sua autoestima. 

Vi uns textos aki e resolvi escrever. 
Eu sou gay e tenho medo de contar a minha familia, pois ela e bem homofóbica e religiosa , mas isso 
ja ta pesando em mim pois fico achando q e culpa minha, to entrando em crise de depressão por 
conta disso. Preciso de uma ajuda❤
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Tabela 01: Comentários do Quadro 01

Fonte: Tabela desenvolvida pelos autores.

A Tabela 1 apresenta a sequência de comentários gerados a partir do 
enunciado publicado no grupo. Os membros, entendendo a mensagem do 
emissor, buscam elevar a autoestima do indivíduo por meio da comunicação, 
trazendo as seguintes proposições:

1. Converter o sentimento de culpa do sujeito;

2. Apresentar argumentos contrários que o sujeito possa ter em outros 
espaços;

3. Informar que o reconhecimento de sua homossexualidade é um pro-
cesso (passos);

4. Demonstrar cumplicidade para com o indivíduo prestando disposição 
em ajudar;

5. Apresentar que o medo em se “assumir” é um processo comum aos 
homossexuais;

6. Prestar testemunhos como forma de apoio.

Sequência Comentários 

1 
Gabriel, não se sinta culpado por ser quem você é. Se existe amor vai dar tudo certo. Dê um 
passo de cada vez e saiba que você não estará sozinho em nenhum momento dessa 
caminhada! Muito amor pra vc! 

2 Miguu 

3 E quem nc viu alguem passar por isso? Entao...segura a onda e se ver q n ta facil arruma uma 
garota e namora ate q vc possa ter sua independecia financeira....blz? 

4 

Vc tem q se sentir seguro, tive medo de contar pra minha família, mas nunca duvidei do amor 
dela, o medo era mais meu do q oq realmente era real ... Mas tem uma coisa minha família 
nunca foi homofóbica mesmo antes de me assumir então não sei oq dizer ... Eu só me assumi 
aos 24 anos ... Mas poderia ter me assumido muito antes 
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Quadro 02: Publicação de 15 de novembro de 2017

Fonte: https://www.facebook.com/groups/492121680905101/ . Acesso em 30  nov. 2017.

No enunciado apresentado no Quadro 2, é possível observar diversas 
proposições. No início, o sujeito revela se reconhecer como transexual e ex-
põe o sofrimento que sente em não poder fazer um tratamento nessa idade 
para adequar o seu corpo ao que consideraria ideal. Na sequência, informa 
que seus familiares não aceitariam sua identidade, uma vez que eles já o 
reconhecem como não sendo transexual. Apresenta ainda que já houve uma 
tentativa em expor o assunto para seus pais que sinalizaram o juízo de “re-
provação”. Encerra, por fim, em dizer que sua tristeza pode ter consequên-
cias como a depressão. 

Novamente, o enunciado traz a etapa primeira do processo de reconhe-
cimento apresentada por Honneth (2014) que dispõe sobre o afeto familiar, o 
amor e a consequência do não reconhecimento está relacionada com a baixa 
de autoconfiança. Os comentários são expostos na sequência:

Uma experiência mt difícil que estou passando e que tipo a. Mt tempo me sinto encomodado com 
meu corpo na vdd odeio ele 
E descobri que sou trans na vdd sempre fui  
E por conta da.minha idadd Nao posso comecar nenhum tratamento e 
Ie chato ficar calado sem poder ser quem eu sempre fui 
Eu acordo ai olho no espelho e choro sabe e horrível 
Quanto a.mestruacao vem nossa fica pior ainda 
E meus pais nem imaginam isso 
E ja falaram que eles tem uma filha ie isso que eles vão aceitar e nada mais que isso 
A familia tb Nao aceitam esse tipo de assunto 
Sei pq ja comentei sobre o caso e me excomungaram 
E mt difícil 
Por isso criei esse perfil  
Pra me expressar oq sinto 
E lutar contra a tristeza pra que ela Nao vire depressão
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     Tabela 02: Comentários do Quadro 02

Fonte: Tabela desenvolvida pelos autores.

O conteúdo dos comentários revela as seguintes inferências:

1. Cumplicidade ao sofrimento apresentado no enunciado;

2. Proposta de participação em um grupo diferente, servindo o testemu-
nho publicado como exemplo a ser discutido na escola;

3. Continuidade da comunicação por outra ferramenta (skype);

4. Proposta de auxílio por um profissional da psicologia;

5. Dúvida sobre o real sentimento sobre o corpo.

Os comentários buscam auxiliar o indivíduo que passa pelo processo de 
reconhecimento e a formação de sua identidade. Observa-se ainda que con-
selhos também são expostos para que o sujeito do enunciado possa melho-
rar sua autoestima. O fato de aconselhar um psicólogo reforça a preocupação 
com as possíveis consequências que os sofrimentos possam causar. 

A partir da análise de conteúdo e enunciado, percebe-se a importância 
dos Grupos LGBTs nas redes sociais como papel fundamental na formação 
da identidade e no processo de reconhecimento dos sujeitos homossexuais. 
A linguagem possibilita não somente a troca de informações, mas também 
uma reflexão dos indivíduos sobre os enunciados e comentários apresenta-
dos. Na leitura de Bannel (2006) em Habermas,

[…] é nas potencialidades de interação mediada pela 
linguagem, que podemos achar a chave para a eman-
cipação. Em outras palavras, o processo histórico é um 

Sequência Comentários 

1 
Sinto muito pela sua história e pela não aceitação dos familiares. Estou fazendo um seminario 
para a escola sobre o grupo LGBT, mostrando como as pessoas são tratadas e como isso reflete 
emocionalmente nelas, poderia usar sua história como exemplo? 

2 Pode.sim (Resposta ao comentário anterior) 

3 Pode/ quer me contar melhor? Pode me chamar no pv se quiser 

4 Precisa ir num psicólogo pra tentar entender melhor isso. Nessa idade muita gente odeia o 
próprio corpo. 

5 E tu não tem ninguém para te ajudar ? Tem quantos anos ? 
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processo de diferenciação e estruturação das dimensões 
produtivas, normativas e pessoais da realidade - proces-
so esse que ele chama de evolução social -, que permite 
uma relação reflexiva com as diferentes dimensões do 
mundo objetivo, social e subjetivo (BANNEL, 2006, p. 
94).

Na leitura das obras de Habermas, Bannel (2006) expõe sobre a impor-
tância da linguagem no processo de evolução social que acontece na relação 
reflexiva sobre o mundo objetivo, social e subjetivo. A reflexão vai além da 
simples comunicação entre os emissores e receptores de uma determinada 
linguagem, pois possibilita um amadurecimento ou uma evolução sobre os 
aspectos sociais. Afirma, ainda, que a linguagem contribui para a aprendi-
zagem e para a construção do conhecimento sobre o mundo objetivo. Ban-
nel (2006, p. 129) confirma a importância dos estudos de Habermas sobre a 
educação quando apresenta que “… a linguagem, ou construção do conheci-
mento, sobre o mundo objetivo, dá-se pelo agir comunicativo mediado pela 
linguagem” e complementa que “a aprendizagem, então, pode acontecer 
tanto nas esferas ética e moral da vida como na esfera cognitiva” (p. 133). 
Para Bannel (2006), podemos chegar ao conhecimento sobre o mundo com 
a prática da comunicação.

CONSIDERAÇÕES

Conclui-se assim que os Grupos Sociais formados nas plataformas di-
gitais possibilitam a educação não-formal, como complemento à educação 
do indivíduo. As lacunas da discussão sobre o tema da homossexualidade 
podem ser encontradas nesses grupos sociais, preservando até o anonimato 
dos integrantes para que aumentem sua autoconfiança e autoestima, impor-
tantes na interação social.
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RESUMO

O objetivo central deste trabalho é demonstrar que o caminho mais 
simples e correto para a inclusão de qualidade da pessoa autista no sistema 
escolar é o conhecimento e a interpretação correta das normas legais que 
dirigem e asseguram os direitos das pessoas com deficiência no nosso país. 
Embora seja uma trilha já pavimentada, e tais direitos sejam preceitos cons-
titucionais, a inclusão escolar, quando se trata da pessoa autista, tem criado 
áreas de atrito entre escola e família, principalmente pelo fato de que a legis-
lação que incluiu o autismo como sendo uma deficiência é recente e incom-
preendida por ambas as partes. A principal dificuldade, a meu ver, é inserir a 
pessoa autista numa das modalidades de deficiência existentes: em geral, o 
autista não é deficiente físico, sensorial, mental ou intelectual. Como explicar 
para a pessoa comum que essa pessoa é deficiente? Em que tipo de deficiên-
cia ele se enquadra? A lei 12.764/2012 decreta que a pessoa autista é uma 
pessoa com deficiência, mas não define essa questão. O Decreto 8.368/2014, 
que a regulamenta, indica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (ONU, 2006; Brasil, 2009) como o instrumento constitucional que 
define a questão. É a Nota Técnica MEC/SACADI/DPEE 24/2013, afinal, que 
esclarece os pontos e as intervenções a serem implementadas pelas escolas 
na inclusão da pessoa autista. Mais do que uma regulamentação, a Nota Téc-
nica 24/2013 é um manual de inclusão. Infelizmente, ela é desconhecida ou 
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pouco explorada por famílias e educadores, que se debatem em torno da lei 
e não se detém nas regulamentações. Além disso, parte dos operadores da 
lei também desconhece tais regulamentações, talvez por não pertencerem à 
área específica e circular da educação. A pesquisa de abordagem qualitativa, 
desenvolvida a partir de análise documental dos dispositivos legais e refe-
renciais teóricos, deu origem ao projeto desenvolvido em escolas públicas e 
privadas, nos últimos 8 anos, onde propusemos a leitura e interpretação do 
corpo de Leis, Decretos e Notas Técnicas, anteriores e posteriores à promul-
gação da Lei 12.764/12, adequando o Plano Pedagógico, adaptações, ade-
quações e avaliações a todas essas normas, de modo que todos os direitos do 
estudante autista estejam assegurados, evitando que a leitura inadequada 
ou incompleta cause ruídos no processo de inclusão. Em especial, o conceito 
errôneo de que a deficiência é do sujeito, quando em verdade é condição 
social. Seguras de que nenhum direito é negado, de que, conforme dita a 
Convenção, a deficiência não pode ser justificativa para nenhuma ação, e de 
posse do conceito de que as adaptações não são devidas à deficiência, mas 
à funcionalidade (dificuldades de alimentação, higiene, locomoção e comu-
nicação, expressas na Lei 13.146/2016, conhecida como Lei Brasileira de In-
clusão, e na Nota Técnica 24/2103), escola e família, finalmente, pacificam 
as relações e se debruçam sobre o plano pedagógico que vai proporcionar a 
inclusão.

Palavras-chave: Autismo. Legislação. Inclusão Escolar. Relações Escola/
Família.

INTRODUÇÃO

Há um descompasso entre o que as famílias compreendem como sen-
do direitos das pessoas autistas, do que efetivamente dizem os documen-
tos legais, das obrigações do gestor escolar, impostas por regulamentações 
e portarias do Ministério da Educação e Cultura, e dos operadores do direito, 
em geral presos à letra fria da lei. Tal descompasso tem, na prática, criado 
um efeito iatrogênico, onde a aplicação da lei, da forma como as pessoas a 
compreendem, causa maior dano, tanto nas relações escola-família, quanto 
na inclusão propriamente dita da criança ou adolescente.

Tal descompasso é aprofundado pelas diversas Associações e Organiza-
ções Não Governamentais que representam os direitos dos autistas, geral-
mente fundadas e constituídas de pais de autistas e voltadas preferencial-
mente para o assistencialismo. Há um sentimento de que a pessoa autista 
necessita de mais cuidados e proteção do que a realidade mostra, e isso pro-
voca um exagero em busca de direitos que, não raro, transformam-se em 
privilégios.  
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Relações de conflito entre a escola e a família provocam obstáculos à 
inclusão plena: nenhuma criança consegue se adaptar a um ambiente que 
os pais não aprovam e, até pela necessidade de aprovação, nenhuma criança 
consegue aprender sem ser devidamente autorizada por seus pais. No imagi-
nário da criança, uma escola que é diuturnamente criticada pelos pais pode 
ser capaz de contribuir para o seu crescimento. Isto posto, é preciso buscar 
a conscientização de que, de um lado, as famílias não podem abrir mão de 
direitos; de outro, elas precisam conhecer que direitos são esses.

O PROJETO, NA PRÁTICA

Nesse sentido temos trabalhado, com um projeto que abrangeu 8 esco-
las de ensino fundamental da rede municipal de Contagem, MG, entre janei-
ro de 2015 e dezembro de 2017, cujo objetivo era pacificar as relações a par-
tir do conhecimento do edifício legal que abrange a educação inclusiva. Para 
tal, além de interagir diretamente com gestores, professores, funcionários e 
alunos, promovemos reuniões de capacitação com pais e com a comunidade. 
Nivelado esse conhecimento, as escolas atingiram um nível de colaboração 
alto, reduzindo drasticamente as reclamações paternas e eliminando as re-
clamações judiciais, evento constante nos anos anteriores.

Nosso trabalho consistia em demonstrar a hierarquia das leis e espe-
cificar os trajetos, desde a aprovação pelo Congresso Nacional até o cum-
primento pelo gestor escolar, passando pelos decretos de regulamentação 
executivos do Presidente da República e dos Ministérios envolvidos na maté-
ria. A partir desse conhecimento, as pessoas passavam a reconhecer as atri-
buições de cada ator envolvido no processo de inclusão e os limites legais da 
atuação do gestor escolar.

Tomamos como exemplo referencial deste trabalho a Lei 12.764/12, 
que é conhecida como Lei do Autismo e que introduziu o conceito de autis-
mo como deficiência. Em especial, esquadrinhamos o parágrafo único do art. 
3º, porque é o ponto mais conflitante de todo o escopo da lei. A descrição 
pedagógica do desenvolvimento teórico desse artigo pode mostrar ao leitor 
o caminho que escolhemos trilhar para o melhor entendimento do processo 
legal, que leva à pacificação das relações dentro da escola.

Inicialmente, o parágrafo 2º do artigo 1º da lei determina que a pessoa 
autista é, para todos os efeitos, considerada uma pessoa com deficiência. 
Ao impor esse princípio, a lei remete, inevitavelmente, à Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006; Brasil, 2009), que foi 
aprovada pelo Congresso Nacional como adendo à Constituição. Em sendo o 
parâmetro constitucional dos direitos das pessoas com deficiência, nenhuma 
lei ou decreto deste país pode ofender a letra da Convenção. Nesse sentido, 
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a pessoa autista ficou enquadrado nos conceitos de deficiência constantes 
da Convenção.

Reza a Convenção que “Considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas”.  (CDPD, art. 1º) (grifo meu). Depreende-se disso 
que a deficiência não é da pessoa, mas do ambiente. Isso está com consonân-
cia com o Modelo dos Direitos Humanos, preconizada pela Convenção, que 
supera os Modelos Caritativo e Médico (que culpabilizavam a pessoa pela 
sua deficiência), e atualiza o Modelo Social, que considera a deficiência como 
um déficit social e ambiental. Oferece também o norte da Lei nº 12.764/12: 
a legislação que abrange os direitos das pessoas autistas deve priorizar a re-
moção de barreiras, para que possa haver igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas.

É esse o caminho que seguem o Decreto Executivo 8.368/2014, que a 
regulamenta, indicando a Convenção como letra legal a ser seguida.

No parágrafo único do art. 3º a Lei nº 12.764/12 diz que   “Em caso 
de comprovada necessidade, o aluno com transtorno do espectro autista 
incluído nas classes comuns do ensino regular terá direito a acompanhante 
especializado” (grifo meu). Essa redação tem sido a principal causa de dis-
putas entre escola e família, não raro chegando à provocação do Ministério 
Público. Isso se dá, principalmente, pela incompreensão do que seja, por um 
lado, a comprovada necessidade e, por outro, acompanhante especializado.

A esse respeito a Nota Técnica 24/2013, que regulamenta a lei para as 
escolas, não deixa dúvidas:

No art. 3º, parágrafo único, a referida lei assegura aos 
estudantes com transtorno do espectro autista, o direito 
à acompanhante, desde que comprovada sua necessida-
de. Esse serviço deve ser compreendido à luz do con-
ceito de adaptação razoável que, de acordo com o art. 
2º da CDPD (ONU/2006), são: “[...] as modificações e 
os ajustes necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos 
em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com 
deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais.” 

O serviço do profissional de apoio, como uma medida 
a ser adotada pelos sistemas de ensino no contexto 
educacional deve ser disponibilizado sempre que iden-
tificada a necessidade individual do estudante, visando 
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à acessibilidade às comunicações e à atenção aos cui-
dados pessoais de alimentação, higiene e locomoção. 
Dentre os aspectos a serem observados na oferta desse 
serviço educacional, destaca-se que esse apoio: 

Destina-se aos estudantes que não realizam as ativida-
des de alimentação, higiene, comunicação ou locomo-
ção com autonomia e independência, possibilitando seu 
desenvolvimento pessoal e social; 

Justifica-se quando a necessidade específica do estudan-
te não for atendida no contexto geral dos cuidados dis-
ponibilizados aos demais estudantes; 

Não é substitutivo à escolarização ou ao atendimento 
educacional especializado, mas articula-se às atividades 
da aula comum, da sala de recursos multifuncionais e 
demais atividades escolares; 

Deve ser periodicamente avaliado pela escola, junta-
mente com a família, quanto a sua efetividade e necessi-
dade de continuidade. (BRASIL, 2013),

Pode-se concluir, a partir do texto pinçado da Nota Téc-
nica 24/2013, que a Convenção é seguida fielmente, e 
que o auxiliar, compreendido como uma adaptação ra-
zoável, temporária e presente enquanto presente esti-
ver a necessidade, é prerrogativa da escola, juntamente 
com a família, e deve atuar apenas nos déficits de fun-
cionalidade (a saber: alimentação, higiene, locomoção e 
comunicação), não podendo substituir qualquer função 
do professor regente ou do Atendimento Educacional 
Especializado. Ou seja: o auxiliar não é contratado em 
função do autismo, da deficiência, mas da funcionalida-
de de cada criança ou adolescente.

A propósito, a lei nº 13.146/2015, também conhecida como Lei Brasilei-
ra de Inclusão, confirma e assevera as funções e proibições do auxiliar espe-
cializado: 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce 
atividades de alimentação, higiene e locomoção do es-
tudante com deficiência e atua em todas as atividades 
escolares nas quais se fizer necessária, em todos os ní-
veis e modalidades de ensino, em instituições públicas 
e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos 
identificados com profissões legalmente estabelecidas; 
(BRASIL, 2015, art. 3º).
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Dessa forma, partindo da lei propriamente dita (12.764/12), visitamos 
todas as relações e interferências por ela causadas e sofridas, desde a obri-
gatória fidelidade à Convenção e à Lei Brasileira de Inclusão, até os decretos 
que a regulamentam e, por fim, regulam a legislação obrigatoriamente obe-
decida pelo gestor escolar. Alinhavamos, com isso, a letra fria os documen-
tos legais aprovados pelo Congresso, seguida pelos operadores da lei, e suas 
derivativas das regulamentações do Ministério da Educação e Cultura, que 
orientam e dirigem as decisões do gestor escolar.

De posse desses conhecimentos, escola e família podem negociar com 
tranquilidade, sem a intervenção às vezes conflituosa do Ministério Público 
e sem a interseção de associações assistencialistas. Em termos mais claros, 
escola e família podem se posicionar do mesmo lado da questão, respeitando 
direitos assegurados pela legislação. Só que essa legislação, agora, está com-
pleta, orientada e explicada, ponto a ponto, para que nenhum ator envolvido 
no processo de inclusão esteja enganado ou desconheça seu inteiro teor. 

DEPENDE DE NÓS

O conjunto de leis inclusivas brasileiras é extremamente robusto e coor-
denado com o que há de mais moderno na legislação universal. Já a Consti-
tuição Federal de 1988, no seu art. 205, impunha a escola como um direito de 
todos e um dever do estado e da família, com o apoio da sociedade. Também 
criava, no art. 208, o Atendimento Educacional Especializado para pessoas 
com deficiência. A rigor, nenhuma outra lei precisaria ser aventada ou criada 
e, para que a inclusão fosse plena, bastava seguir o texto constitucional.

Avançamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 
8069/1990, Capítulo IV, Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 
Lazer), e com o status constitucional da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (Decreto 6949/2009). Mais tarde, as já citadas Lei 
12.764/12, principal objeto deste estudo, e a Lei 13.146/15 completaram um 
quadro rico de legislações suficientes para proporcionar segurança na inclu-
são escolar de qualquer pessoa com deficiência.

Falta, a nosso ver, a discussão ampla e profunda sobre essas leis e res-
pectivas regulamentações ministeriais que as acompanham por parte de 
todos os atores envolvidos no processo: familiares, educadores, gestores 
escolares, conselheiros tutelares, operadores do direito e, principalmente, 
as próprias pessoas com deficiência, independentemente de sua idade ou 
severidade da deficiência.

O projeto que desenvolvemos durante três anos consecutivos ajudou-
nos a aprofundar essa compreensão e essa necessidade: só há aprendizado 
onde existe paz; só há paz onde as partes concordam com as principais 



O DIREITO À EDUCAÇÃO: POLÍTICAS, PESQUISAS E PRÁTICAS

318

premissas do processo; só há compreensão do processo onde há acesso e 
discussão séria, isenta e aprofundada do conjunto legal que o sustenta.

Assistimos ao crescimento de todo o conjunto de estudantes de uma 
classe onde há pessoas com deficiência, num processo limpo de inclusão que 
abrange a todos e onde o lema é desobstruir o ambiente, eliminar barrei-
ras, destruir obstáculos atitudinais que impedem a convivência fraterna e a 
igualdade de oportunidades entre todos eles. Aceitação e cooperação são as 
palavras mais faladas nesses grupos de estudantes. Todos crescem quando o 
ambiente é pacificado e colaborador.

Fica uma lição: a dificuldade que encontramos para produzir um proces-
so sadio de inclusão reside na união perversa de três fatores: 1 – não tivemos 
a oportunidade de estudar com crianças com deficiência quando éramos pe-
quenos, na idade em que as personalidades se formam e as memórias afeti-
vas se fixam na mente; 2 – não conhecemos a fundo a legislação que opera a 
inclusão; 3 – não sabemos o que é inclusão, e confundimos com superação. 
Superação é um processo individual onde o sujeito suplanta barreiras com 
esforço próprio, mesmo que auxiliado por terceiros; inclusão é um processo 
coletivo, onde todos se unem para eliminar barreiras para que o sujeito não 
precise supera-las. 

Por desconhecimento, temos privilegiado a superação, focando as ações 
na pessoa com deficiência e seus déficits, e temos esquecido de remover os 
obstáculos que impedem sua caminhada até a fita final. Em consequência 
disso, alguns superam, mas os obstáculos ficam lá, à espera do próximo, e do 
próximo, e do próximo.

Só depende de nós.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Impren-
sa Oficial, 1988.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Políti-
ca Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Brasília: MEC, 2008.
______. Decreto n. 6949 de 25 de agosto de 2009.Ratifica a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Casa Civil da Presidência 
da República, 2009.
______. Presidência da República. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 
Constitui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estatuto 
da Pessoa com Deficiência. Brasília: MEC, 2015.
______. Presidência da República. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 
2012, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 



319

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Transtorno do Espectro Autista. Brasília, 2012.
______. Nota Técnica 24/2013 MEC/SACADI/DPEE, Brasília: MEC, 2013
GIL, Manuel Vazquez. O Dom do Autismo. MG: Quicelê, 2015.
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RESUMO

O presente relato tem como objetivo descrever a experiência de traba-
lho inclusivo com uma aluna autista, na EMEF Edson Luis Lima Souto, no mu-
nicípio de Campinas, atendendo ao direito de todos à escolarização e, princi-
palmente visando à aprendizagem integral e o exercício da cidadania. Para o 
trabalho, as estratégias e metodologias foram diversas, atendendo também 
as demandas da turma na qual a aluna encontra-se inserida e as relações ali 
construídas, tornando a inclusão escolar um processo natural. Esta experiên-
cia contou com o apoio de alguns professores da turma, uma parceria entre 
as professoras de educação especial e o constante apoio da orientadora pe-
dagógica, partindo de adaptações curriculares orientadas para contemplar 
as necessidades da aluna. Entre as conclusões e resultados alcançados, des-
taca-se a falta de envolvimento de alguns professores no que tange o pla-
nejamento e as práticas inclusivas dentro da sala de aula, transparecendo 
que ainda existe a resistência de alguns membros do corpo docente quanto 
à aceitação das diferenças, tornando a inclusão unicamente responsabilida-
de da professora de educação especial e deixando a desejar a compreensão 
de que para uma efetiva inclusão escolar é preciso uma comunidade escolar 
reflexiva e preocupada com a qualidade do ensino e o desenvolvimento de 
todos os educandos.

Palavras-chave: Educação inclusiva. Ensino fundamental. Transtorno do 
espectro autista. 

INTRODUÇÃO

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, 
cultural, social e pedagógica em defesa do direito dos alunos de estarem 
juntos, aprendendo, participando sem nenhum tipo de discriminação. 
Constitui-se num paradigma educacional fundamentado na concepção 
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de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 
indissociáveis, e que avança em relação à equidade formal ao contextualizar 
as circunstancias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.

A Educação Especial tem como objetivo implementar serviços de apoio 
pedagógico especializado, na rede regular de ensino, que ofereçam condi-
ções/suporte e defenda a escolarização dos alunos com  deficiência, ou seja, 
alunos com  deficiência intelectual, auditiva, visual, física, múltipla, condutas 
típicas, síndromes (genéticas e/ou neurológicas), como também a inserção 
deste aluno nas atividades regulares da unidade escolar participando da in-
clusão dentro da dinâmica escolar em igualdade com os demais.

A escola é um elemento básico no processo de autonomia e de inclusão 
social. É na escola que a criança tem oportunidade de relacionar-se, de fazer 
questionamentos e de ser questionada; de entrar em contato com novos co-
nhecimentos, com a cultura; é papel da escola a formação do cidadão critico 
e atuante.

Trata-se, justamente como diz Padilha (2001) de “vencer as barreiras de 
sua deficiência – expandir possibilidades, diminuir limites, encontrar saídas 
para estar no mundo, mais do que ser apenas uma pessoa do mundo”. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (Lei no 9394/96), a Educação Espe-
cial é aquela oferecida para educandos com necessidades educacionais espe-
ciais, assegurando recursos educativos necessários a especificidade de cada 
sujeito, bem como professores com especialização adequada e, como afirma-
do por Jannuzzi (2004), pensa a educação como contribuição essencial para 
a transformação social, dando ênfase à agência educativa, à ação da escola 
como transformadora da realidade.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNÍCIPIO DE CAMPINAS

A Educação Especial em Campinas iniciou-se seguindo enfoques ame-
ricanos e europeus, nos quais instituições especializadas eram responsáveis 
pela educação dos sujeitos deficientes. 

Com o passar dos anos várias alterações ocorreram, até que em 2001 
a educação especial municipal tomou um formato inclusivo, com os profes-
sores de educação especial fazendo parte do quadro docente das escolas e 
atendendo ao direito de matricula do aluno com deficiência ser realizado 
preferencialmente na escola regular, buscando a construção de uma escola 
democrática e para todos.
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A ESCOLA

A escola em questão, EMEF Edson Luis Lima Souto, fica localizada no 
Município de Campinas, na divisa com o município de Sumaré, no bairro San 
Martin.

Atende a todos os anos do ensino fundamental e conta também com a 
Educação de Jovens e Adultos de 6o ao 9o Ano.

As diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação (SME) 
e a legislação educacional vigente são a base da proposta metodológica da 
instituição, fazendo parte do Núcleo de Ação Educativa Descentralizada da 
região Norte.

Para o segundo semestre do ano de 2018, a escola tem 26 alunos, publi-
co alvo da educação especial, matriculados. Eles estão divididos em 03 perío-
dos e com diagnósticos de Deficiencia Intelectual, Visual, Auditiva e Múltipla, 
Sindrome de Down, Paralisia Cerebral e Transtorno do Espectro Autista.

Trata-se de uma comunidade com condições precárias de atendimentos 
básicos (saúde, cultura e lazer) e infraestrutura. A população é predominan-
temente de baixa renda e vive do comércio, da indústria e do trabalho infor-
mal.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Segundo Cunha e Barbosa (2012) a palavra Autismo tem origem grega 
“autos” e significa “eu próprio”, ou seja, pode ser compreendida como um 
estado em que a vida interior predomina de forma a interferir e dificultar a 
comunicação com o resto do mundo.

Nessa mesma linha, o DSM-V caracteriza o Transtorno do Espectro Au-
tista como uma dificuldade de interação social que pode prejudicar a aqui-
sição da linguagem e o desenvolvimento do indivíduo, pois são as relações 
interpessoais grandes responsáveis pela construção do conhecimento.

O desenvolvimento é um processo não linear, marcado 
por rupturas, continuidades e superações, em transfor-
mações que resultam das vivências do sujeito no gru-
po social (Vygotsky, 1995). O processo de individuação, 
de tornar-se indivíduo, tem gênese nas relações sociais 
desde o nascimento e acontece à medida que a criança 
incorpora a cultura (entendida amplamente como ati-
vidade social humana e produto da vida social). A for-
mação da personalidade caminha, então, da instância 
social para o individual, num movimento que implica a 
internalização ou conversão para si dos significados das 
interações do sujeito com outros. A síntese dessas ideias 
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está no que o autor denominou de lei de dupla forma-
ção, segundo a qual as funções psíquicas aparecem ini-
cialmente no plano social ou intersubjetivo e são inter-
nalizadas ou convertidas, formando o plano individual 
ou intra-subjetivo (ROLIM & GÓES, 2009 p. 513). 

OBJETIVOS

Este relato de experiência tem por objetivo identificar, descrever e ana-
lisar o trabalho inclusivo realizado na EMEF Edson Luis Lima Souto, no ano de 
2017 e no primeiro semestre de 2018, destacando a importância de toda a 
comunidade escolar no processo de inclusão.

DESENVOLVIMENTO

As discussões envolvendo a educação inclusiva estão cada vez mais pre-
sentes nas escolas brasileiras e segundo Bazon e Masini (2011) indicam a ne-
cessidade de superação da exclusão, configurando-se como uma mudança de 
sociedade excludente para uma sociedade que busca a inclusão e o respeito 
às diferenças. 

A Constituição de 1988 aponta o direito de todos à educação inclusiva, 
independente de raça, etnia, sexo, idade, classe social ou necessidade edu-
cacional especial.

Nessa perspectiva, em março de 2018, a EMEF Edson Luis Lima Souto 
recebeu o pedido de matricula de uma aluna de 13 anos, autista e que nunca 
havia frequentado a escola. 

MATRICULA

O primeiro questionamento foi qual o ano indicado para a matrícula da 
aluna, respeitando o seu momento, suas dificuldades e potencialidades, sem 
esquecer a importância da convivência com alunos em idade semelhante a 
sua, contribuindo assim para a plena formação e desenvolvimento. 

Após algumas reuniões com a orientadora pedagógica e as professoras 
de educação especial, e seguindo as orientações da supervisora de ensino, 
ficou decidido que o melhor para a educanda seria a matricula no 7o ou 8o 

Ano do ensino fundamental. 
A primeira escolha foi o 7o Ano, pois proporcionaria mais tempo de es-

colarização para a aluna, possibilitando o alcance de maiores resultados ao 
final do ensino fundamental, porém ao realizar uma análise de cada turma 
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constatou-se que as salas estavam com um grande número de alunos, em 
média 32, e eram bastante agitadas, fato que poderia ser prejudicial à adap-
tação da aluna.

Assim sendo, as observações se voltaram para as classes de 8os Anos, as 
quais contavam com apenas 23 alunos em média, resultando em um espaço 
tranquilo e favorável para o trabalho efetivo de inclusão escolar.

O INÍCIO

Depois da matricula concretizada, foi realizado um trabalho de prepa-
ração da turma para a chegada da nova aluna, visto que tratava-se de uma 
experiência nova e que todos seriam parte ativa desse processo. Os alunos 
tomaram conhecimento do Transtorno do Espectro Autista e suas principais 
características, lembrando sempre que cada indivíduo é único e que ainda 
não conhecíamos as individualidades da nova educanda. Dentro deste tra-
balho foi passado um filme, um documentário e realizamos uma roda de 
conversa sobre o respeito às diferenças, a importância da inclusão escolar e 
ocorreu uma troca de ideias de como todos poderiam contribuir para a inte-
gração acontecer em sua plenitude.

Realizou-se ainda, um trabalho com a equipe de professores, apresen-
tando o caso e buscando formas de envolvimento e colaboração de todos 
para o projeto pedagógico a ser construído.

Apesar das diversas discussões e diferentes teorias que 
giram em torno da etiologia do Transtorno Autista, Ri-
vière (1995) destaca que existe um consenso entre os 
pesquisadores de que a educação é o tratamento mais 
eficaz para o aluno com TGD. Para esse autor, quando o 
objetivo é obter alternativas educacionais para esses alu-
nos dois pontos devem ser lembrados: a diversidade e a 
personalização. Em relação a esses, Rivière (2004) define 
como diversidade a não homogeneização do processo 
de ensino-aprendizagem, criticando os modelos pouco 
individualizados para essas crianças, pois não atenderão 
às necessidades das mesmas e, como personalização, a 
construção de estratégias educacionais diante de cada 
caso específico devido às diferentes características en-
contradas nos quadros das referidas crianças. (CUNHA e 
BARBOSA, 2012, p.296)

Paralelamente a isso, a escola foi adaptada para a chegada da aluna, com 
a colocação de imagens na entrada de todos os ambientes, identificando-os e 
esclarecendo a funcionalidade de cada espaço, imagens essas que constavam 
na planilha individual que seria utilizada para antecipar cada passo da rotina, 
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juntamente com fotos de todos os professores e colegas.

EDUCADOR DE APOIO

A Secretaria Municipal de Educação de Campinas reconhecendo a com-
plexidade do trabalho de inclusão escolar possui um projeto intitulado “Edu-
cador de Apoio aos Processos Inclusivos” para turmas onde encontram-se 
matriculados alunos público alvo da educação especial com severos compro-
metimentos na área da comunicação e interação social no contexto escolar, 
buscando assim garantir a qualidade das ações pedagógicas. 

Este educador atua em parceria com o professor regente da turma nas 
ações voltadas para organização e fortalecimento de práticas pedagógicas 
diferenciadas que potencialize o desenvolvimento social, linguístico e acadê-
mico dos alunos. Cabendo a ele:

• Potencializar espaços que promovam diferentes competências sociais 
e de linguagem,

• Reforçar as orientações coletivas de modo individualizado,

• Organizar atividades que promovam a interação social,

• Contextualizar todo e qualquer conteúdo ou atividade,

• Tornar a rotina escolar acessível ao aluno

• Planejar novas formas de interação entre professor e alunos, com ên-
fase na organização do discurso,

• Organizar o ambiente e as atividades de modo a potencializar os mo-
mentos de tranquilidade,

• Planejar atividades que promovam a empatia entre os alunos e pro-
fessores.

De maneira geral, é papel do Educador de Apoio mediar a aprendiza-
gem, facilitando a integração e socialização com os outros educandos.

Cabe destacar que este profissional é um recurso extra oferecido pela 
SME, não devendo o seu trabalho ser confundido com o do professor de edu-
cação especial, cuidador ou com o Atendimento Educacional Especializado 
em Sala de Recursos.

Apesar deste projeto estar em vigor na rede municipal de educação 
poucos são os profissionais disponíveis ou interessados em realizar o trabalho, 
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isso se dá pela inexperiência, falta de formação ou mesmo a indisponibilidade 
de trabalhar horas diárias além das aulas que lhe foram atribuídas. 

Dessa forma, iniciamos o trabalho sem um professor para atuar como 
Educador de Apoio e, assim sendo a professora de educação especial acom-
panhou a aluna por um tempo até que duas pedagogas se interessaram pelo 
trabalho e se dividiram para acompanhar a aluna.

No entanto, essas profissionais desistiram do trabalho e foi necessário 
encontrar outras interessadas. Várias pessoas passaram pelo cargo, mas não 
deram continuidade, ao total foram 8 profissionais. Atualmente a aluna conta 
com apenas uma profissional 02 dias na semana, fazendo com que a profes-
sora de educação especial deixe de atender os seus outros alunos e faça esta 
função nos outros dias.

OS COLEGAS

A rotina fez com que os alunos conhecessem melhor a educanda e suas 
peculiaridades, contribuindo para a sua tranquilidade e convivência social e 
sendo um apoio ao trabalho, até mesmo percebendo o que a incomoda e se 
esforçando para não alterar a rotina da turma.

Os colegas de classe incluíram a aluna muito bem, mesmo com a pouca 
interação por parte dela eles procuram uma maneira de se comunicar e a 
reconhecem como parte importante da turma. Inclusive, contando com a sua 
presença na formatura ao final do ano, demonstrando chateação quando a 
família comunicou que a aluna não participaria desse momento, a ponto dos 
alunos se mobilizaram para conversar com a mãe da educanda e demonstrar 
a importância para a turma, escola e para a família da participação nesse 
momento.

ESTUDOS DO MEIO

A falta de convivência em ambientes com muitas pessoas fez com que 
a adolescente inicialmente não conseguisse lidar bem com essas situações, 
mas dentro da rotina escolar essa era uma situação difícil de evitar, por isso o 
trabalho foi realizado aos poucos. Um exemplo é o momento do intervalo das 
aulas, no qual a aluna ia até o refeitório 05 minutos antes dos outros alunos, 
para que quando eles entrassem ela já estivesse no seu lugar e evitasse filas. 
Após a refeição a aluna permanecia no pátio com os outros educandos na 
tentativa de construção da interação social. Não foi um começo fácil, a aluna 
gritava e se jogava no chão quando se irritava, mas com o passar do tempo 
ela se acostumou à agitação, de tal forma que decidimos leva-la aos estudos 
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do meio com a turma.
A primeira saída foi bem difícil, mas a equipe não desistiu e insistiu na 

atividade, ao ponto de hoje em dia a educanda participar tranquilamente de 
todas as atividades extra escolares.

PEDAGÓGICO

O trabalho pedagógico nunca foi deixado de lado, trabalhamos muita 
coisa ao longo desse período. É fato que inicialmente a falta de respostas 
aos estímulos dificultou o processo, mas atualmente muitos momentos de 
interação e resposta já foram alcançados. 

Outro aspecto importante e a criação de vínculos ao longo de todo pro-
cesso, apesar da pouca interação e da falta de comunicação, a aluna estabe-
lece vínculos e é capaz de diferenciar situações, sabendo como agir diante de 
diferentes pessoas e sendo capaz de solicitar de forma gestual seus desejos 
e vontades.

PROFESSORES

Vários professores contribuíram para a permanência da aluna na escola, 
trazendo ideias e atividades possíveis de serem realizadas com a educanda, 
porém, infelizmente, ainda temos professores que não estão preparados para 
receber todos os alunos, deixando que a aluna fique despercebida dentro da 
sala de aula e atribuindo a inclusão escolar somente como responsabilidade 
da professora de educação especial.

CONSIDERAÇÕES

Atualmente, a inclusão do aluno com necessidades educacionais espe-
ciais tem sido possível graças à reorganização do currículo e da rotina escolar, 
visando o respeito às diferenças e valorizando as potencialidades do sujeito. 

A escola precisa repensar a sua prática para incluir a todos, procurando 
meios de trabalhar de forma integrada e articulada com todos os professores 
e equipe escolar, trocando experiências e garantindo um espaço para forma-
ção continuada dos educadores, pois a sociedade se transforma e somente a 
formação inicial não é capaz de acompanhar essas mudanças.

Todo esse processo visa a melhoria significativa no desenvolvimento e 
na aprendizagem de todos, pois acredita-se que a construção de conheci-
mento se dá no dia a dia, nas relações interpessoais e na mediação da apren-
dizagem presentes no ambiente escolar. 
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É importante ainda, destacar que a escola é um ambiente de 
transformações e que as experiências vivenciadas por todo o grupo 
educacional contribuem para a modificação do conceito de todos no que 
tange a inclusão dos sujeitos.
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RESUMO

A pesquisa configura-se como abordagem qualitativa e tem como 
objetivo analisar as dificuldades e as formas possíveis de intervenções lúdicas 
na pré-escola em aulas de educação física que privilegiam a interação e a 
comunicação de crianças que apresentam Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA), sob o olhar da inclusão, numa perspectiva histórico-cultural. A primeira 
parte da pesquisa consiste em realizar um levantamento exploratório de 
como ocorrem às atividades corporais por mediações e o brincar na pré-
escola e para identificar as concepções de criança, infância, inclusão e TEA em 
uma unidade de educação infantil pública do município de Santos/SP (pré-
escola). Aprofundamos por meio de revisão bibliográfica os temas centrais da 
investigação: criança, infância, atividades corporais lúdicas, inclusão e TEA. 
A segunda parte da pesquisa versará sobre o planejamento, a execução e a 
avaliação de atividades corporais lúdicas em aulas de educação física na pré-
escola que privilegiem crianças com TEA, por meio de mediações na forma de 
comunicação alternativa e estimulação visual. Serão investigadas seis turmas 
de pré-escola, com cerca de 120 crianças no total, em que apresente em 
cada sala pelo menos um caso de criança diagnosticada com TEA, sendo, o 
mínimo de seis crianças com o Transtorno no total de sujeitos pesquisados. 
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Os instrumentos de pesquisa são: análise documental de documentos 
orientadores sobre as Políticas de Inclusão no Brasil e na escola pesquisada, 
observação participante com registro audiovisual e rodas de conversa 
com as crianças das turmas investigadas, para identificar as dificuldades e 
as possibilidades de intervenções lúdicas como processo de interação e 
comunicação com tais crianças no contexto das turmas pesquisadas. 

Palavras-chave: Inclusão. Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). In-
teração e Comunicação de crianças com TEA. Educação Física na pré-escola. 
Intervenções Lúdicas. 

Atualmente as crianças com deficiência estão integradas nas escolas e 
aos professores cabe a tarefa de incluí-las de fato e nem sempre se conta 
com profissionais especializados para realizar as mediações necessárias, a 
depender do tipo e gravidade da deficiência. A busca por uma educação para 
as diferenças nos leva a considerar os limites do conhecimento, das práticas 
diárias com pessoas de diferentes culturas na escola e na convivência em 
sociedade. E ao compreender cada passo, cada brincadeira e até os sorrisos 
que uma criança com limitações consegue realizar, tem, como consequência, 
o contentamento das famílias que nos motiva a continuar o trabalho, além 
de valorizar o processo educacional, reconhecer o valor da profissão docente 
e a função social da escola.

As intervenções lúdicas na educação Infantil remetem-nos a uma infân-
cia de sonhos e nada mais enaltecedor que buscar a compreensão do brincar 
que cada um teve na infância e do lúdico na pré-escola, proporcionando a 
todas as crianças o direito da convivência plena com si mesma e com os ou-
tros (iguais e diferentes). Que seja um processo com o qual o professor de 
educação física possa intervir da melhor maneira possível incluindo a todos, 
de fato. Quando falamos em criança na contemporaneidade, lembramo-nos 
dos cuidados, do futuro e do brincar. O brincar é o momento mais esperado 
na escola pelas crianças seja nas aulas de Educação Física Escolar e segundo 
Gomes e Santos (2017, p.14): “o brincar mais especificamente no´´ Dia do 
Brinquedo´´ em escolas de educação infantil é uma das únicas oportunida-
des que as crianças têm para construir e viver especificidades das infâncias 
apresentando-se como momento privilegiado em que podem fazer uso do 
imaginário, do lúdico e da criação (ser criança)”. O brincar está presente des-
de o nascimento e por um longo período a criança utiliza-se dessa forma de 
interação humana para seu aprendizado e troca com o ambiente, sendo o lú-
dico uma ferramenta de conhecimento e de desenvolvimento também para 
crianças com deficiência, sobretudo a criança com Transtorno do Espectro 
Autismo (TEA). 

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta, de 
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diversas formas, a capacidade da pessoa em se comunicar, estabelecer 
relacionamentos e a responder apropriadamente ao ambiente em que 
vive (NEUROCONECTA, 2018). A pessoa com TEA, por possuir meios de 
comunicação muito diferenciados dos padrões usuais de comunicação, não 
consegue se fazer entender em situações que requeiram intervenções de 
urgência, ou mesmo nas várias situações incômodas (para a criança autista. 

Segundo a instituição Children´s Specialized Hospital and Kohl´s1 os brin-
quedos podem auxiliar a criança com TEA a superar uma importante barreira 
que é a sensorial e ao escolher o brinquedo ou jogo é imprescindível consi-
derar a idade de desenvolvimento da criança, ou seja, seu grau de autismo 
e não a faixa etária definida pelo fabricante do brinquedo. O trabalho com 
crianças com TEA, apresenta peculiaridades e características próprias que 
demandam estudos para a compreensão dessas pessoas. Conforme Ciola e 
Fonseca (2010) crianças autistas revelam falha no simbolismo, ou seja, não 
conseguem desenvolver conceitos abstratos da mesma forma que crianças 
com desenvolvimento típico2, e por esta razão, não brincam ludicamente e 
não atribuem função a jogos apresentando áreas restritas de interesse. Nessa 
mesma perspectiva, Mantoan (2013, p.20) afirma que toda criança ou ado-
lescente, mesmo que apresente características muito diferentes da maioria, 
precisa conviver e se desenvolver com seus pares, sendo a escola o espaço 
privilegiado para que isso aconteça. Bichara e Fiaes (2009) sugerem a brinca-
deira de faz de conta para o trabalho com crianças autistas e de acordo com 
minhas experiências desenvolvidas em aulas de educação física com crian-
ças deficientes, foi possível perceber que não adiantava propor atividades 
somente pela comunicação verbal, pois as crianças com TEA apresentavam 
dificuldades para entender o que estava sendo solicitado, sendo necessário 
criar formas alternativas de comunicação e de interação.

A Declaração de Salamanca3 em 1994 forneceu diretrizes básicas para 
a formulação de Políticas Públicas de acordo com o movimento de inclu-
são4·, crianças com transtornos de desenvolvimento ou síndromes diversas 

1 *Hospital Infantil Especializado, em New Jersey, com especialistas pediátricos junto às fa-
mílias para fazer diversas terapias inovadoras e tratamentos médicos mais personalizados e 
eficazes. Acesso em: https://www.childrens-specialized.org/about-us5.
2 Segundo Halpern. et al.,2000) – situações que incluem os atrasos e as condições patológicas, 
que requerem intervenção com o objetivo de prevenção (estimulação precoce) ou reabilitação 
(no caso de grandes atrasos).  
3 Documento elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na 
Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma 
de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social, conside-
rada um dos principais documentos mundiais que visam à inclusão social. Acesso em: http://
www.educabrasil.com.br/declaracao-de-salamanca. 
4 É um movimento que enfatiza a necessidade de alcançarmos uma educação para todos (as), 
centrada no respeito e valorização das diferenças.
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foram inseridas, com maior frequência, em salas regulares da educação 
básica, entretanto nos perguntamos será que as escolas e os profissionais da 
Educação estão preparadas para lidar com esse público? Como os professores 
de Educação Física trabalham com a criança deficiente? Quais práticas peda-
gógicas e estratégias de ensino estão sendo empregadas no dia a dia das 
escolas para incluir crianças com TEA?

No Brasil atualmente há um crescente movimento em direção à organi-
zação de ambientes educativos que atendam demandas sociais de inclusão 
desde a infância, havendo uma atenção para as diferenças que ganham cen-
tralidade nos debates pela igualdade de direitos na educação das pessoas 
com deficiência, especialmente com a Lei Federal n. 12.764, de 27 de dezem-
bro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pes-
soa com Transtorno do Espectro Autista, representando avanços na consoli-
dação de políticas públicas inclusivas, e também a Lei Federal 13.146, de 6 de 
Julho de 2015 que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). 

Segundo o Center of Diseases Control and Prevention (CDC), órgão liga-
do ao governo norte-americano, o que no Brasil seria o Ministério da Saúde, 
em seu Relatório Estatístico de Saúde Nacional, apresenta no Resumo da Vi-
gilância, em 27 de abril de 2018, a prevalência global de TEA - entre os 11 
locais pesquisados - foi de 16,8 por 1.000 (uma em 59) crianças com 8 anos 
de idade, ou seja, esses resultados mostram um aumento de 15% no núme-
ro de crianças que fazem parte do transtorno do espectro autista (TEA) em 
relação aos dois anos anteriores. Isso significa 1 caso para cada 59 crianças 
(estimativas de 2016, divulgadas em abril) contra 1 em cada 68 (estimativas 
de 2012, divulgadas em 2014). Nas estimativas de prevalência de autismo 
também variaram por sexo e raça / etnia. Os meninos foram quatro vezes 
mais propensos do que as meninas a serem identificados com TEA. No Brasil, 
infelizmente, não dispomos de estatísticas oficiais a respeito dos números 
exatos sobre o TEA, mas estima-se que o Brasil, com seus mais de 200 mi-
lhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas e são mais de 300 
mil ocorrências só no Estado de São Paulo (REVISTA ESPAÇO ABERTO, 2018). 
No município de Santos crianças matriculadas com TEA vem aumentando nas 
escolas regulares. O número total de PCD matriculadas na rede Municipal 
de Educação de Santos são 967 pessoas que apresentam alguma deficiên-
cia como: deficiente visual, deficiente físico, deficiente intelectual, deficiente 
mentais sendo 457 crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro 
Autismo (SEDUC, 2018), ou seja, cerca de 47% das crianças matriculadas no 
Sistema Educacional do Município de Santos apresentam diagnósticos de TEA 
- um número aparentemente assustador, considerando que se trata de um 
Transtorno recentemente identificado pela área médica e que requer uma 
reorganização das escolas e dos profissionais da Educação para dar conta do 
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atendimento especializado que tais PCD requerem..
Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Santos (SEDUC, 

2018), das 81 unidades da rede de ensino, 71 Unidades Municipais de Educa-
ção (UME), isto é, 88%, apresentam crianças com o diagnóstico de Transtorno 
do Espectro Autismo. Números esses que nos inquietam, pois há a necessi-
dade de refletir sobre a inclusão dessas crianças na rede regular de educação 
e sobre a qualidade das práticas pedagógicas de inclusão, sobretudo nas ati-
vidades de Educação Física. É oportuno que haja um aprofundamento sobre 
o direito de toda criança brincar e se tal atividade é possível ser mediada 
na escola, numa perspectiva histórico-cultural sob um olhar de inclusão de 
crianças com TEA. 

Decorrente dessa justificativa sobre o tema, esta pesquisa apresenta 
como problema a pergunta: Quais os limites e as possibilidades de comu-
nicação e interação de crianças com TEA, por meio de atividades lúdicas in-
clusivas em aulas de Educação Física na pré-escola? Temos como objetivo 
geral: analisar as dificuldades e as possibilidades de práticas corporais em 
intervenções lúdicas na pré-escola, sob um olhar inclusivo de crianças com 
TEA de forma aprofundada e ampliada valorizando as interações entre teoria 
e prática num processo dinâmico, a fim de promover inclusão de todas as 
crianças nos espaços educacionais e na sociedade. Como objetivos especí-
ficos à pesquisa pretendemos: i) identificar quais concepções de criança e 
de infâncias estão presentes nos discursos e nas ações dos profissionais que 
atuam com as crianças com TEA na escola pesquisada; ii) investigar as orien-
tações legais para as atividades físicas inclusivas e sobre o brincar na infância 
nas escolas pesquisadas; iii) planejar, desenvolver e avaliar intervenções lú-
dicas inclusivas que incentivem a comunicação e a interação pelo brincar nas 
práticas corporais, a fim de promover a participação de todas as crianças nas 
atividades.

Observamos na literatura trabalhos que tratam do tema da inclusão e 
do TEA na Educação, especificamente na área da Educação Física. Parte des-
sas pesquisam abordam a situação com uma criança envolvida individual-
mente (SANTOS, 2014; LUZ, 2016; DIESEL, FALKENBACH, OLIVEIRA, 2010), ou 
quando há mais de uma criança envolvida, a pesquisa ocorre com uma turma 
em sala de aula (LUZ, 2016), ou se analisam os professores em sua formação, 
estratégias de ensino e as relações com seus familiares (CHICON, SIQUEIRA; 
CHAVES, FALKENBACH, NASCIMENTO, NUNES, 2007; MIRANDA, 2014; FREI-
TAS, GIMENEZ, 2015; TAMBARA, 2016; BRACCIALI, FIORINI, MANZINI, 2014; 
2015 2016). Observamos ainda que há pesquisas que tratam sobre a comu-
nicação e a linguagem (PASSERINO, BEZ, 2014), trabalhos que abordam a im-
portância da Educação Física para a inclusão de crianças com TEA (RODRI-
GUES, VIEIRA, 2016; LIMA, VIANA, 2016; SANTOS, SOUSA, 2016), assim como 
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o papel das brincadeiras na interação, socialização e representação simbólica 
(BOSA, SANINI, SIFUENTES, 2013; MATTOS, NUEMBERG, 2011; CHICON, 2015 
e 2018, SÁ 2015 e 2018, COELHO, GAROZZI, SIQUARA, 2015).

Na pesquisa trabalharemos com pelo menos seis turmas de pré-escola 
que tenham no mínimo uma criança com o TEA em cada sala, por meio de 
mediação com elementos visuais, pois para Vygotsky (1997), a apreensão do 
mundo é um processo mediado pela ação de outros sujeitos, adultos, criança 
ou um sujeito que possua mais experiência sobre determinado assunto. O 
referencial teórico sobre as práticas pedagógicas e as estratégias de ensino 
se refere a: CHICON; SIQUEIRA (2016); FREITAS; GIMENEZ (2015); FIORINI; 
MANZINI (2016). Empregaremos a abordagem histórico-cultural a partir de 
VIGOTSKY (1997); LEONTIEV (2009); ELKONIN (2003), pela compreensão das 
relações entre o plano social e individual e a função do meio social nos pro-
cessos de desenvolvimento e de aprendizagem. Para balizar o conceito de 
inclusão utilizaremos as ideias de Mantoan (2015) e de Ferreira (2014). Man-
toan nos remete a reflexões de como estão às escolas na atualidade, fazen-
do ponderações sobre essas relações. Ferreira (2014) apresenta um olhar de 
inclusão de crianças com deficiência em aulas de Educação Física que tem 
preconizado outro significado de corpo, que busca se afastar de uma pers-
pectiva que se prevalece no individual. Dessa forma, o corpo deixa de ter um 
entendimento mais focado em sua dimensão biológica e passa a valorizar as 
possibilidades de movimento e a convivência social, partindo da Educação 
Física Adaptada para a Educação Física Inclusiva (FERREIRA, 2014). 

Para o aprofundamento sobre o tema do lúdico nos apropriaremos es-
pecificamente dos conceitos desenvolvidos por: Johan Huizinga e Roger Cai-
llois. Huizinga coloca que o elemento lúdico está na base do surgimento e 
desenvolvimento da civilização, sendo inerente ao próprio homem, afirman-
do também ser o jogo fator essencial para o desenvolvimento da civilização 
e para a Educação, tal afirmação é reafirmada por Caillois que concebe o 
jogo de forma semelhante como “uma das molas principais do desenvolvi-
mento das mais altas manifestações culturais em cada sociedade e da edu-
cação moral e do progresso intelectual dos indivíduos” (CAILLOIS, 1990 págs. 
9-10).  

Ainda sobre o brincar utilizaremos os estudos de Kishimoto, que enten-
de o brincar como polissêmico, ou seja, têm vários significados e um dos seus 
usos pode ser o de conceituar o brinquedo no aspecto material e imaterial, 
como algo que se destina ao brincar, que se torna um suporte para a ação 
de brincar, sendo o brincar diferente de aprender (KISHIMOTO, 2008). Gilles 
Brougère (2002) assume que existem estruturas pré-existentes que definem 
a atividade lúdica em geral e cada brincadeira, e a criança as aprende antes 
de utilizá-las em outros espaços, seja sozinha ou mesmo com outras crianças. 
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A respeito de reflexões e propostas de intervenção das crianças com 
TEA utilizaremos os trabalhos de pesquisa de (BAPTISTA, BOSA, 2002). O con-
ceito de transformação social em educação que perpassa todo o trabalho de 
pesquisa será o conceito utilizado por Paulo Freire (1983, 1987, 1996,) que o 
define como uma condição para o agir do educador. Assumimos na pesquisa 
o compromisso com o direito à Educação compreendendo os processos for-
mativos em sentido amplo, sobretudo num país desigual como o Brasil.
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RESUMO

Pretende-se com este trabalho fazer uma análise dos aspectos legais 
que envolvem a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, tendo como objetivo identificar elementos que indiquem 
os retrocessos e as estratégias de resistência que não excluam as pessoas 
com deficiência do sistema de ensino. Justifica-se a pesquisa porque a edu-
cação inclusiva é preceito constitucional, conforme artigo 24 da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência- CDPD (ONU, 2006), ratificada 
no Brasil em 2009. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) provocou uma transformação no espaço 
escolar, garantindo o acesso, a permanência e a participação de estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação nas classes comuns. Assim, uma educação inclusiva é aquela 
que garante o direito de acesso à mesma sala de aula das demais crianças 
e adolescentes, oferecendo aos estudantes com deficiência um direito hu-
mano e fundamental. O que vem ocorrendo, desde a implantação do golpe 
parlamentar no Brasil, é uma tentativa de “reformular” a Política em questão, 
retirando direitos e estimulando um atendimento diferenciado para esses es-
tudantes em espaços segregados, ferindo a Lei Brasileira de Inclusão (LBI, 
2015) que garante um sistema educacional inclusivo em todas as etapas do 
ensino. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvendo 
análise documental realizada a partir de dispositivos legais e de referenciais 
teóricos, que avaliam o desenvolvimento da Política Nacional. Neste sentido, 
a pesquisa analisou a legislação específica sobre essa Política, bem como os 
trabalhos realizados pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e 
Diferença da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES).
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(LEPED), segundo Mantoan (2014, 2018). 
Palavras-chave: Política Nacional de Educação Especial. Educação Inclu-

siva. Lei Brasileira de Inclusão. Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva

AVANÇO OU RETROCESSO? OS CAMINHOS DA REFORMULAÇÃO

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, adotada pelo MEC em 2008, fundamenta-se nos princípios consti-
tucionais atuais mais importantes da atualidade para o reconhecimento da 
diferença e a valorização do estudante com deficiência no âmbito escolar. 
Princípios esses validados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, ratificado no Brasil pelo decreto nº 6949, em 2009. Passando-se 
assim a obrigação de tratarem as pessoas com deficiência como sujeitos de 
direito e a criarem no país legislações que as contemplem. 

Muitos desses princípios já haviam sido implantados no nosso país a 
partir da Constituição de 88 no seu artigo 205 que garante o direito à edu-
cação para todos e no artigo 208 que assegura o Atendimento Educacional 
Especializado, como um serviço da Educação Especial, aos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades /su-
perdotação matriculados na rede regular de ensino. 

A Política Nacional de educação especial na perspectiva da educação 
inclusiva (2008), tem como objetivos:

Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habili-
dades /superdotação, orientando os sistemas de ensino 
para garantir: o acesso ao ensino regular, com participa-
ção, aprendizagem e continuidade nos níveis mais eleva-
dos de ensino; transversalidade da modalidade de edu-
cação especial desde a educação infantil até a educação 
superior; oferecimento do atendimento educacional es-
pecializado; formação de professores para o atendimen-
to educacional especializado e demais profissionais da 
educação para a inclusão; participação da família e da 
comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transpor-
tes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e 
articulação intersetorial na implementação das política 
públicas.(BRASIL, 2008)

Dentro desses objetivos, propostos pela Política de Educação Inclusiva, 
a escola brasileira vem ressignificando o seu papel, numa tentativa de estí-
mulo ao diálogo entre seus sujeitos, reconhecendo a diferença e a diversi-
dade como valores a serem vivenciados e valorizados dentro do ambiente 
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escolar. A escola comum é a escola da diferença.
Apesar da Política estar completando dez (10) anos em 2018, ainda exis-

tem grupos políticos, associações e indivíduos que não se apoderaram da 
condição de direitos que todas as pessoas com deficiência tem, de terem 
uma vida em igualdade de condições como as demais pessoas. Ainda viven-
ciam o modelo médico que pregava que era necessário “consertar as pes-
soas” para que pudessem estar no meio do convívio de outras ditas normais.

Dentro desse contexto, com o pretexto de “reformular” a política, o 
atual governo vem promovendo o retrocesso das conquistas solidificadas 
para esse público-alvo no campo do direito inalienável da escola.

Os ataques a essa Política iniciaram-se na introdução da Base Nacional 
Curricular Comum - BNCC, suprimindo as contribuições da sociedade civil e 
colocando, erroneamente, a “diferenciação curricular” como uma orientação 
da Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei n°13.146/2015), em que consta que 
diferenciar pessoas em razão da deficiência é crime de discriminação. O que 
a Lei Brasileira de Inclusão propõe é a “adaptação razoável”:

Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajus-
tes necessários e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional e indevido quando requeridos em cada 
caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência 
possa gozar ou exercer em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas todos os direitos 
e liberdades fundamentais. (LBI, 2015).

A sugestão de retirar a expressão “na perspectiva da educação inclusiva” 
coloca o foco na deficiência, não nas potencialidades e capacidades de cada 
um. Em 2014, o LEPED, em parceria com o Instituto de Pesquisa do Discur-
so do Sujeito Coletivo (IPDSC), publicou os resultados da pesquisa “A Escola e 
suas (trans) formações a partir da Educação Especial na perspectiva Inclusiva”, 
no âmbito da cooperação internacional da Organização dos Estados Ibero-A-
mericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). Os dados demonstra-
ram, num universo de 357 participantes, que 81,18% indicariam às famílias de 
pessoas com deficiência a matrícula na escola comum e 89,14% disseram ter 
percebido ganhos trazidos pela educação inclusiva aos estudantes com e sem 
deficiência, no aspecto pedagógico e na socialização e aprendizagem. Por fim, 
observa-se que, de 2008, quando foi implantada a PNEEPEI até agora, houve 
um reconhecimento do capital educacional e social da inclusão escolar. Esses 
valores foram reconhecidos por quem participa do processo: gestores, profes-
sores e coordenadores. Imprescindível também a participação da família, que 
toma ciência de que o direito à educação escolar é um direito humano, e do 
próprio estudante que, ao se inserir no espaço pedagógico, pode participar do 
processo de ensino-aprendizagem de acordo com sua capacidade.
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PARA NÃO CONCLUIR

A partir dos dados apresentados pelos estudos do Leped, apoiar a pro-
posta do governo atual é um retrocesso. É uma maneira perversa de ir na 
contramão da evolução dos marcos políticos, exibindo uma ultrapassada 
concepção de educação especial que diferencia, exclui, classifica e limita. 

Garantir o direito dos estudantes com deficiência de estarem matricu-
lados nas classes comuns, dentro da concepção da educação inclusiva, é ga-
rantir um currículo comum e único que, ajustado por meio de estratégias 
pedagógicas, permita ao estudante participar das atividades escolares junto 
com a sua turma.

Para o Leped (2015) é fundamental considerar a diferença de todas as 
pessoas e não só de algumas:

Por se apoiarem nessas comparações, certas políticas 
públicas confirmam, em muitos momentos, o projeto 
igualitarista e universalista da Modernidade, baseado na 
identidade idealizada e fixa de um aluno padrão.

Os processos que diferenciam as pessoas podem pro-
mover a inclusão ou a exclusão destas na escola, na 
sociedade. A diferenciação para excluir é ainda a mais 
frequente, ao limitar a participação social e o gozo do 
direito de decidir e de opinar de determinadas pessoas e 
populações. Já a diferenciação para incluir esta cada vez 
mais se destacando e promovendo a inclusão total pela 
quebra de barreiras físicas, atitudinais, comunicacionais, 
que impedem algumas pessoas em certas situações e 
circunstâncias de conviverem, cooperarem, estarem 
todos, participando, compartilhando com os demais da 
vida social, escolar, familiar, laboral, como sujeitos de di-
reito e de deveres comuns a todos. (LEPED, 2015).

Não podemos aceitar o retrocesso. A escola brasileira, mesmo com to-
das as suas mazelas, tem demonstrado que é capaz de trabalhar num am-
biente inclusivo e transformador.

REFERÊNCIAS

     BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Im-
prensa Oficial, 1988.
______, Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretri-
zes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília: Casa 
Civil da Presidência da República. 1996.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. 
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RESUMO

O presente artigo tem como intuito retomar o projeto desenvolvido en-
tre os anos de 2013/2014, junto a uma escola pública, de uma periferia urba-
na, destinado às crianças entre quatro e cinco anos de idade e suas famílias, 
denominado “As Histórias que amamos do ‘Coqueiro’ e redondezas”. Teve 
como premissa principal valorizar as histórias, os saberes e as memórias das 
pessoas mais velhas e das famílias sobre a localidade periférica, de um bairro 
de Niterói. Em respeito ao ensino obrigatória à História e cultura afrobrasi-
leira, africana e também indígena (leis 10.639/03 e 11.645/08).2 Assim como 
também pelo comprometimento em atender plenamente, as necessidades 
e interesses dos maiores envolvidos no projeto: os alunos e seus familiares. 
Também é necessário fazer a menção que o trabalho teve total adesão de 
outras professoras3, negras e brancas, que a partir desse projeto (da Escola e 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES).
2 Cabe salientar que na época de seu desenvolvimento, tanto a professora idealizadora, quanto 
a professora que participou ativamente dessa construção, ainda não possuíamos o aporte teó-
rico que a primeira está tendo acesso no Mestrado Profissional em História, pela Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro e outras. Nem tão pouco, as professoras dominavam plenamente o 
que estávamos construindo no início, alcançando a consciência mais aprofundada a partir de 
estudos: outros cursos e leituras feitas como consequência do interesse acerca do tema. Mas 
a professora Josiane já participava do movimento negro.
3 Vale também explicitar que na Educação infantil nessa cidade, algumas unidades atuam duas 
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da mala), também ficaram muito interessadas em estudar sobre o assunto.
Frente as rápidas observações realizadas anteriormente e partindo de 

uma articulação teórica dos textos de Bell Hooks (2017), Rocío Vera Santos 
(2015), Petronilha Beatriz (2007), Claudia Miranda e Fanny Milena Quiñones 
Riascos (2016) e outros teóricos, surgiram os seguintes questionamentos a 
cerca desse trabalho, fruto de uma observação participante, onde o distan-
ciamento temporal do desenvolvimento do projeto, permite um olhar mais 
científico: O trabalho promoveu uma Educação das relações étnico-raciais 
e uma Educação Etnoeducadora, uma educação antirracista? Houve uma 
reeducação nas relações entre brancos, negros e descendentes indígenas, 
ao desenvolvermos o projeto educativo? Potencializou a reconstrução das 
identidades negras, por parte dos participantes? Potencializou a realização 
de uma Educação decolonial?

Palavras-chave: História. Memória. Antirracismo. Educação decolonial

POR UMA EDUCAÇÃO TRANSGRESSORA: ANTIRRACISTA E 
DECOLONIAL.  

Duas cabeças pensam mais que uma. Arte Adinkra. 

Fonte: http://negromostraatuaface-atividades.blogspot.com/2009/09/aula-2-arte-
africanaadinkra.html  

O projeto “As Histórias que amamos no ‘Coqueiro’ e redondezas”, de-
senvolvido entre os anos de 2013/2014, que se estende em reflexos até hoje, 
surgiu a partir de uma discussão teórica maior na escola, acerca do necessá-
rio respeito à obrigatoriedade do ensino de história e cultura afrobrasileira 
e africana, a lei 10.639/03, não esquecendo da expansão realizada pela Lei 

professoras junto a cada grupo de referência/turma e o período de aula é integral.  Em algu-
mas turmas há mais uma professora, de apoio. Quando há alunos com deficiências essa pro-
fessora ou professor de apoio, acompanha esse aluno, auxiliando em sua inserção no grupo. 
No ensino fundamental também há a presença de professores de apoio para alunos especiais. 
A escola é grande e tinha mais de setenta anos de idade. Muitos de nossos responsáveis e pais 
já haviam sido alunos da escola.
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nº 11.645/08, quanto o ensino da história e cultura dos ameríndios, muito 
importante na cidade onde estávamos, Niterói. A discussão girava em torno 
sobre a necessidade da retomada e valorização sobre a história da popu-
lação marginalizada da localidade periférica, que até então, não fazia parte 
da história oficial do município, nem era plenamente conhecida pela escola. 
‘Coqueiro’ será o nome fictício dado a essa periferia urbana.

Portanto, fazendo parte dessa discussão, que também refletiu sobre a 
forma como os alunos negros, brancos e descendentes de indígenas se tra-
tavam e (se discriminavam), inclusive a mim, sua professora, apostando na 
importância da temática para os alunos e suas famílias, para as professoras 
envolvidas, majoritariamente pessoas negras, mas também houve a parceria 
de professoras brancas, desenvolvi o ideário desse projeto, invertendo a ló-
gica tradicional de uso didático da mala de história4, metodologia muito se-
melhante ao objetivo dos Cuardernos Afroecuatorianos apontado no estudo 
de Santos (2015): 

De fato, Juan García, em colaboração com alguns dos in-
tegrantes o CEA, realizou por mais de 30 anos um traba-
lho de recuperação da memória oral nas comunidades 
negras de Valle del Chota e Esmeraldas. Com a recupe-
ração da memória, começaram a produzir os chamados 
Cuardernos Afroecuatorianos (PABÓN, 2011, p. 23). O 
objetivo do grupo era recuperar o conhecimento dos 
mais velhos como um elemento base para a construção 
e o posicionamento identitário. (SANTOS, 2015, p.227) 

Essa metodologia da mala tinha como premissa original, sempre poten-
cializar o hábito de leitura nas crianças com o apoio da leitura por parte das 
famílias, enviando histórias prontas, na grande maioria das vezes, de cunho 
eurocêntrico: História de Contos de Fadas, fábulas, poesias. Minha ideia foi 
criar um espaço de diálogo entre as famílias, permitindo que as mesmas 
contassem suas próprias histórias, que faziam parte da história local, poten-
cializando a ressignificação do currículo escolar e a valorização de saberes 
e conhecimentos, principalmente as histórias guardadas pelos mais velhos, 
até então silenciados, invisibilizados e desconhecidos. A grande maioria das 
famílias eram negras, descendentes de indígenas e pertencentes a camada 
popular, mas também alguns alunos e famílias consideradas brancas. 

4 Era uma bolsa colorida e enfeitada com o nome do projeto, que levava um caderno, com 
todos os materiais possíveis: canetas coloridas, hidrocores, tintas guaches, pincéis, glitter, giz-
-de-cera e lápis de cor e todas as famílias tiveram um cuidado redobrado com todo o material. 
Ao levarem as malas as famílias eram fotografadas com as mesmas e ao retornarem, a criança 
contava na roda, as histórias rememoradas pelos mais velhos das famílias ou seus pais e res-
ponsáveis.  
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Figura 1: Mala de histórias

  
Fonte: elaboração própria

 Vale retomar a explicação do que seria o termo Etnoeducação,  cons-
truído a parti r  do desenvolvimento das valiosas contribuições para a difusão 
das tradições orais, expostas pela Santos (2015), ao analisar os resultados 
provenientes destes Cadernos, como também das ofi cinas de “sensibiliza-
ção”, sobre o ensino de história da África e dos afro-equatorianos, que culmi-
nou na formação da Comissão de Etnoeducação em 2001, com composição 
diversa de professores, homens, mulheres, afro-equatorianos e líderes de 
movimentos sociais: 

A etnoeducação é defi nida pela comissão como “um 
projeto políti co e epistemológico afro-equatoriano, que 
se consti tui como uma ferramenta para acessar o pró-
prio saber e como um instrumento para chegar à inter-
culturalidade em igualdade de condições e conhecimen-
tos. (SANTOS, 2015, p. 228, apud. PABÓN, 2011, p. 28) 

No momento da delimitação dos objeti vos, não possuía essa leitura teó-
rica das potencialidades promovidas por esta inversão da metodologia. De 
que o projeto valorizava a história pessoal e local, não dominava plenamente 
esses conceitos e que estávamos enaltecendo também as memórias. Santos 
(2015) permite perceber que ocorreu a valorização das memórias e saberes 
dos mais velhos das famílias dos alunos, potencializou defi nida e signifi ca-
ti vamente para os fortalecimentos raciais dos envolvidos, a (re) construção 
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das identidades raciais. Na época pensávamos, eu e a minha companheira 
de trabalho, apenas a partir dessa lente teórica, trazida na discussão tecida 
por Alex Ratts e Adriana A. Damasceno (2005), aprendida através do curso de 
Africanidades, feita pela UnB, por mim em 2006 e que foi estudada por nós 
duas, assim como outras leituras que nos eram possíveis na época: 

Uma retomada de vozes que ficaram silenciadas por 
opressões históricas é fundamental e necessária para 
uma compreensão democrática da educação. O primei-
ro movimento para esta escuta é o reconhecimento da 
existência de espaços outros e não o da educação for-
mal, como portadores de saberes. Para isso, é neces-
sário tomar como imprescindível para o entendimento 
desses saberes os nexos entre educação e cultura, con-
siderando que uma não existe sem a outra, ambas sen-
do alimentadas e alimentando-se na arte e na memória. 
(RATTS, Alex; DAMASCENO, Adriane A., 2005, p.178) 

Vale explicitar que as análises aqui tecidas são fruto da retomada de 
fontes primárias construídas através desta interação, que foram guardadas: 
o próprio caderno de histórias, o portfólio de fotografias e o caderno de pla-
nejamento. Também foram rememoradas as lembranças de posturas e falas 
da professora que desenvolveu o projeto comigo e das famílias, no decorrer 
do desenvolvimento do projeto. Logo, a principal metodologia foi a retomada 
das histórias orais, das memórias registradas. E entrevista com a professora. 
As falas da parceira de trabalho eram: 

Nunca pensei que seria uma boa professora, antes de 
desenvolver esse projeto. Você e esse projeto me de-
ram uma força até para tentar uma faculdade e passar 
no concurso para a rede municipal. (Ela era contratada) 
Agora eu acredito mais em mim e vou conseguir! Agora 
sei que sou capaz! (Fala da professora que desenvolvia o 
projeto juntamente comigo: Vera Lúcia de Almeida. Ela 
confirmou essa lembrança, conversando comigo recen-
temente para esse artigo). 

O que torna possível articular as colocações de Hooks (2017), sobre a 
Educação como prática da liberdade: 

Quando a educação é a prática da liberdade, os alunos 
não são os únicos chamados a partilhar, a confessar. A 
pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer 
e capacitar os alunos. Toda sala de aula em que for 
aplicado um modelo holístico de aprendizado será 
também um local de crescimento para o professor, que 
será fortalecido e capacitado por esse processo. Esse 
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fortalecimento não ocorrerá se nos recusarmos a nos 
abrir ao mesmo tempo em que encorajamos os alunos a 
correr riscos. (HOOKS, 2017, p. 35) 

A construção de identi dades raciais e fortalecimentos negros pôde ser 
percebido, juntamente às famílias. As falas de que estavam com grande or-
gulho, que o trabalho era maravilhoso e a vontade de aderir ao projeto, foi 
sempre demonstrado de forma plena. O interesse das famílias dos alunos 
fi cou claro no dia em que foi realizada a primeira reunião explicati va sobre 
o projeto. Os pais fi caram entusiasmados. Também podemos perceber esta 
adesão analisando as fotografi as das famílias, levando a mala de história para 
suas casas e na forma como registraram as histórias orais, as memórias dos 
mais velhos sobre a história local, os anti gos fundadores da localidade, ao 
nos narrarem a forma como era organizado o território no passado, como 
era o terreno da escola. O cuidado e o capricho ao narrarem as memórias de 
suas matriarcas (maioria mulheres) e seus patriarcas. A valorização das me-
mórias dos mais velhos, está refl eti da no capricho na hora de as registrarem, 
o que confi gura esse projeto como etnoeducador, conforme podemos ver 
nos exemplos abaixo:  

Figuras 2: Histórias das famílias. 

Fonte: própria autora.  

 As memórias colhidas pelas próprias famílias, registrando as histórias 
e memórias dos anciãos, dão visibilidade às memórias que não eram 
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valorizadas, eram silenciadas ou esquecidas nos enquadramentos de 
memórias do bairro e da cidade. A escola e esse trabalho em questão, 
tiveram ambos, papel fundamental para além de reconstruir o currículo à luz 
das ações afirmativas, uma Educação Antirracista, combatente do racismo 
na Educação ao propor um novo enquadramento de memória, reinventando 
e adaptando o ensino de História para a Educação Infantil, assim como 
potencializando, visivelmente nas famílias e professores envolvidos no 
processo, um sentimento de identidade, ao mesmo tempo individual e 
coletiva. Sendo negociada, creditada e admitida pela escola (como instância 
representativa do o próprio Estado), outras memórias e identidades. O que 
está muito de acordo com o que explica Pollack (1992): 

Podemos dizer que a memória é um elemento consti-
tuinte do sentimento de identidade, tanto individual 
como coletiva, na medida em que ela é também um fa-
tor extremamente importante do sentimento de conti-
nuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo 
em sua reconstrução de si. Se assimilamos aqui a iden-
tidade social à imagem de si, para si e para os outros, 
há um elemento dessas definições que necessariamente 
escapa ao indivíduo e, por extensão, ao grupo, e este ele-
mento, obviamente, é o Outro. Ninguém pode construir 
uma auto-imagem isenta de mudança, de negociação, 
de transformação em função aos outros. A construção 
da identidade é um fenômeno que se produz em refe-
rência aos outros, em referência aos critérios de aceita-
bilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se 
faz por meio da negociação direta com os outros. Vale 
dizer que a memória e identidade podem perfeitamen-
te ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser 
compreendidos como essenciais de uma pessoa ou um 
grupo.  (POLLACK, 1992, 204) 

O projeto etnoeducador privilegiou dar destaque, creditar valor, admitir, 
aceitar, ouvir as narrativas dos marginalizados, dos silenciados, das minorias 
majoritárias do local e da cidade através da história oral, isto é: “Ao privilegiar 
a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral res-
saltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante 
das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à memória oficial, no caso 
memória nacional.”(POLLACK, 1989, p. 4).  

Ele reinventou a história local, que se reduzia a rememorar a história 
oficial do bairro do Fonseca, as histórias que margeiam a principal via pú-
blica do bairro, silenciando e excluindo a história da favela do ‘Coqueiro’. O 
que foi modificado com a transgressão proporcionada/admita, impulsionada 
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pela Escola/projeto, com a construção da nova mala de histórias e de uma 
cartilha com a história oficial da cidade. A cartilha foi graças ao esforço cole-
tivo, também de outras turmas, que realizaram de diversas maneiras a coleta 
das histórias orais. Num positivo efeito dominó de entusiasmo, a partir da 
(re)configuração da metodologia da mala de história realizada: práxis que foi 
pioneira na escola, o projeto em questão. Auxiliei em adaptações da mala, 
em outras turmas com suas professoras, que entusiasmadas, desenvolveram 
também seus projetos.  

Vale resumir o teor de algumas das memórias dividas conosco, pelas 
famílias, como esforço da retomada das memórias de seus anciãos, em sua 
maioria. Há histórias que contam os nascimentos dos filhos, nossos alunos, 
que são geralmente histórias de pessoas que vieram morar na Palmeira, vin-
das de outros estados e regiões do Brasil (da Paraíba e de São Paulo) e lugares 
do próprio estado do Rio de Janeiro (interior). Foram as histórias dos mora-
dores que vieram para a cidade tentar galgar uma melhora socioeconômica 
para suas famílias: emprego, moradia, tranquilidade. A grande maioria das 
histórias são de moradores do bairro com gerações e gerações de famílias es-
tabelecidas. Das memórias, coletadas e organizadas pelas famílias, pois suas 
histórias que remontam partes importantes da história local, mas que esta-
vam esquecidas/silenciadas, pois ninguém da escola conhecia e trabalhava 
no currículo, impressões estão resumidas abaixo. 

Parte das narrativas retratam as rotinas das famílias no antigo bairro 
do Fonseca; assim como, as histórias de amor envolvendo o encontro e ca-
samento dos pais dos alunos. Também percebemos histórias que mostram 
como formação das primeiras favelas, assim que foi abolida a Escravidão, 
sendo o tetro avô de uma de nossas alunas brancas: o ex-senhor da fazenda 
das Palmeiras, que dividiu o terreno e vendeu por um preço ameno para 
os muitos ex-escravizados. Parente posterior vendia cocadas e família ficou 
apelidada por esse nome. Essas narrativas se assemelham ao que nos conta 
Santos (2015) no Equador. 

Outra família considerada tradicional, nos conta a sua 
formação, que surgiu da união de duas famílias com 
composições etnicorraciais diferentes: uma indígena e 
uma negra vinda, gerações atrás, do Estado de Minas 
Gerais. Essa família era uma parte importante do Grêmio 
Recreativo Escola de samba do ‘Coqueiro’, o pai da aluna 
era o compositor e o interprete do samba, o mais famo-
so da localidade. O que potencializou a construção do 
projeto seguinte, sobre a participação importante dos 
negros na música popular brasileira, passando a cantar 
nas festas da escola, com parte da agremiação, que é 
um desdobramento do “Cacique do Coqueiro”, confor-
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me me contou os mais anti gos das famílias das crianças, 
em entrevistas informais. [...]

Nos anos que desenvolvemos esse projeto, o bairro ex-
perimentava o acirramento exorbitante da violência, 
com situações de invasões da polícia e de bandidos na 
escola, de termos que nos jogarmos no chão com os alu-
nos, como produto de confl itos entre facções rivais e a 
Policia Militar. Também como um dos refl exos da falta de 
investi mento de políti cas públicas na Palmeira, fazendo-
-se presente apenas na escola. No entanto, o entusias-
mo de rememorar e mostrar quem eram e como faziam 
parte do “Coqueiro” foi tão visível, que de vinte narra-
ti vas possibilitadas, apenas três mencionam de forma 
breve, que antes “o bairro era mais tranquilo e que hoje 
as crianças não têm liberdade para brincarem na rua”.  

A ênfase por parte de todos os negros, indígenas e também brancos de 
exaltaram a sua origem étnico-racial, o orgulho e a felicidade de pertencer à 
favela da Palmeira. Fortalecendo visivelmente as identi dades raciais, logo foi 
uma experiência Etnoeducadora. Que (re)construiu positi vamente a identi -
dade coleti va de ser da localidade, conforme Pollack (1989; 1992), nos mos-
tra nos textos acima discuti dos: a relação entre memória e identi dade foi visí-
vel nessas práxis transgressora e libertadora, como nos ensina Hooks (2017).  

Figura 3: Professoras em roda com os alunos 

Fonte: foto da autora
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COMO ERAM E FICARAM AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS A PARTIR 
DO PROJETO? 

  Antes da realização do projeto educativo etnoeducador e que também 
prezou por uma educação das relações etnicorraciais, era observado um de-
sinteresse por participar das atividades da escola por parte da maioria dos 
responsáveis, de requerer ou questionar sobre os seus direitos e os direitos 
dos alunos em relação a Educação recebida e havia uma tensão na forma 
de se relacionarem, perceptíveis não diretamente nos responsáveis. Mas na 
maneira como os alunos nos tratavam e se tratavam entre si, reproduzindo o 
que viam nos espaços-tempos de convivência outros: xingamentos racistas, 
afastamentos ou isolamentos físicos em relação aos considerados diferentes 
ou inferiores, inclusive a não permissão do toque, por parte dos mais negros 
do grupo, nos alunos considerados brancos ou brancos, inclusive pela profes-
sora de pele mais escura. O que nos leva a articular o que a apresenta Petro-
nilha Beatriz Gonçalves e Silva (2007) a respeito das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana: 

Salienta, o referido texto legal, que o processo de educar 
as relações entre pessoas de diferentes grupos étnicos-
-raciais tem início com mudanças no modo de se dirigi-
rem uma às outras, a fim de que desde logo se rompam 
com sentimentos de inferioridade e superioridade, se 
desconsiderem julgamentos fundamentados em pre-
conceitos, deixam de se aceitar posições hierárquicas 
forjadas em desigualdades raciais e sociais.  

A Educação das relações étnico-raciais tem por alvo a 
formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados 
em promover condições de igualdade no exercício de di-
reitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, 
viver, pensar, próprios aos diferentes pertencimentos ét-
nico-raciais e sociais. Em outras palavras, persegue o ob-
jetivo precípuo de desencadear aprendizagens e ensinos 
em que ser efetive participação no espaço público. Isto 
é, em que se formem homens e mulheres comprometi-
dos com e na discussão de questões de interesse geral, 
sendo capazes de reconhecer e valorizar visões de mun-
do, experiências históricas, contribuições dos diferentes 
povos que têm formado a nação, bem como de negociar 
prioridades, coordenando diferentes interesses, propó-
sitos, desejos, além de propor políticas que contemplem 
efetivamente a todos. (SILVA, 2007, p. 490) 

Os pais e responsáveis , além de participarem ativamente do projeto, 
com envio de materiais e participação das reuniões, passaram a estabelecer 
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mais vínculos afetivos entre eles e as professoras da turma; frequentavam 
espaços em comum, visitavam-se em suas casas; faziam festas nas escolas; 
ficaram mais participativos e críticos, com relação a observância de direitos 
se eram ou não respeitados e o exercício de deveres enquanto cidadãos, na 
escola e no ‘Coqueiro’, mudança percebida na maioria das famílias envol-
vidas. Passaram a cuidar mais de seus filhos, demonstraram mais apreço e 
solidariedade (inclusive racial) entre eles. O que está de acordo com o que 
também ensina Silva (2007): 

 É sabido que aprender-ensinar-aprender, processo em 
que mulheres e homens ao longo de suas vidas fazem e 
refazem seus jeitos de ser, viver, pensar, os envolve em 
trocas de significados com as outras pessoas de diferen-
tes faixas etárias, sexo, grupos sociais e étnico-raciais, 
experiências de viver. Tratar, pois, de ensinos e de apren-
dizagens, é tratar de identidades, de conhecimentos que 
se situam em contextos de culturas, de choques e trocas 
entre jeitos de ser e viver, de relações de poder.  

Nós, brasileiros oriundos de diferentes grupos étnico-
-racias – indígenas, africanos, europeus, asiáticos  -  , 
aprendemos a nos situar na sociedade, bem como o 
ensinamos a outros e outras menos experientes, por 
meio de práticas sociais em que relações étnico-raciais, 
sociais, pedagógicas nos acolhem, rejeitam ou querem 
modificar. Deste modo, construímos nossas identida-
des _- nacional, étnico-racial, pessoal -, apreendemos e 
transmitimos visões de mundo que se expressa nos va-
lores, posturas, atitudes que assumimos, nos princípios 
que defendemos e ações que empreendemos. (SILVA, 
2007, p. 491) 
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Figura 4: Família levando a mala 

     

     
Fonte: foto da autora

CONSIDERAÇÕES

À guisa de conclusão: respondendo todas as problemati zações
O projeto educati vo “As Histórias que amamos no “Coqueiro” e redon-

dezas” foi um dos projetos anti rracistas, mais emocionante e grati fi cante que 
desenvolvi até então. Não apenas para mim, como também para a compa-
nheira Vera Lúcia de Almeida, que sem a sua adesão engajada e comprome-
ti da, nada seria possível também. O projeto alcançou um desenvolvimento 
que, nem eu e a minha companheira de trabalho, nem mesmo a escola, se-
quer tí nhamos imaginado. Processo de análise de sua abrangência conti nua 
até o dia de hoje. Esse projeto educati vo é analisado em minha dissertação 
de mestrado profi ssional em História.

Um trabalho que, conforme aprendemos com Hooks (2017), nos fez de-
senvolver mental, corporal e espiritualmente, tanto a nós, como os alunos e 
suas famílias. Todos nos tornamos pessoas melhores, respeitadores das di-
versidades culturais, identi tárias, subjeti vas, através da teorização em cima 
de nossas experiências, da análise críti ca do mundo e ação transformadora, 
potencializada através de uma Educação como práti ca da liberdade. De uma 
Educação enquanto políti ca cultural dialógica para a libertação de mentes e 
corpos colonizados, logo proporcionou um pensamento decolonial. 

Foi um projeto anti rracista: combatente do racismo insti tucional, mas 
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também individual e cultural, presente nas relações educacionais, mas tam-
bém fora do ambiente escolar. Descontruiu entre as famílias, professores en-
volvidos e alunos, preconceitos e discriminações raciais. Etnoeducador, pois 
todos os envolvidos se fortaleceram em suas identidades raciais, houve (re)
construções das identidades raciais negras e indígenas. Fortalecimento da 
identidade coletiva através da valorização e retomada das memórias dos an-
ciões e do exercício da palavra, tomada de posse da cidadania negada. 

Foi decolonial pois proporcionou uma modificação no modo de produzir 
e valorar conhecimentos, mudança nos pensamentos de todos os envolvidos. 
Descortinando as hierarquias raciais que existiam, para através da valoriza-
ção da interculturalidade crítica, com culturas hibridizadas, mais verdadeira-
mente respeitadas, promover o desenvolvimento de práxis educativas insur-
gentes, emergentes e de novas relações etnicorraciais entre os pares negros, 
indígenas e brancos. Ocorreu a valorização de pensamentos e modos de ser 
e fazer outros, que até então eram inferiorizados no ambiente escolar, nos 
discursos, nos currículos e nas metodologias. (OLIVEIRA e CANDAU, 2010; 
MIRANDA e RIASCOS, 2016)

O projeto em sua florescência, proporcionou insurgências educativas 
nascidas através da escuta sensível, com a pesquisa da história oral, a va-
lorização da memória dos anciãos das famílias dos alunos: a transformação 
da História oficial local, a ressignificação das pedagogias desenvolvidas junto 
às turmas, promovendo conhecimentos outros até então subalternizados e 
invisibilizados, com o nascimento de outras epistemologias, muitas outras 
atividades e momentos educativos se desdobraram à partir da metodologia 
“mala de histórias”, portanto foi um projeto decolonial. 

Especificadamente em relação ao ensino de uma História, houve uma 
grande mudança, uma vez que privilegiava um enquadramento de memória 
que não nos incluía, negros e indígenas na História oficial do bairro. E foi pos-
sível observar ainda, como houve uma mudança de posicionamento crítico e 
ativo na escola, cidadão, combatente de preconceitos e discriminações, por 
parte de alunos, pais e responsáveis e as professoras diretamente envolvidas. 

Percebeu-se também a (re)educação das relações étnico-raciais pauta-
das depois, no respeito e solidariedade através desse projeto coletivo, an-
tirracista, etnoeducador, libertador, transgressor e decolonial. “As Histórias 
que amamos no ‘Coqueiro’ e redondezas”: um ser e fazer educativo outro, 
exaltando memórias e Histórias nascidas dos outros colonizados. Quebrando 
grilhões que existiam em mentes e corações engajados numa engajados na 
realização uma Educação outra.
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RESUMO

Os objetivos principais da pesquisa foram apreender quais as percepções 
de educadores sobre relações de gêneros; analisar práticas educativas que bus-
cam ações pedagógicas para trabalharem a questão de gênero, e, se nessas 
ações são reforçados os lugares estereotipados ou os profissionais trabalham 
para desconstruí-los. Para tanto foram analisadas produções de significativos 
autores da área relacionada à temática de gênero.  Essa ciência afirma que nas 
escolas, professores frequentemente separam meninos e meninas das ativida-
des pedagógicas, no contexto escolar é notável a presença excessiva do sexis-
mo, meninas são “adestradas” a serem moças delicadas, amáveis e princesas, 
enquanto meninos são “adestrados” a serem cavalheiros, príncipes e que nun-
ca choram. A fim de alcançar os objetivos traçados, foi escolhida a metodologia 
qualitativa, baseada em entrevistas semiestruturadas. Optamos por essa abor-
dagem porque investigamos, neste caso, relações de gênero, os significados 
dos sujeitos atribuídos aos processos e fenômenos sociais que não podem ser 
quantificados. As entrevistas foram propostas a um grupo de professores vin-
culados à Rede Municipal de São Paulo. Outro instrumento importante para 
nosso estudo foi à observação para refletir a ação docente frente ao sexismo na 
educação infantil. Nesta pesquisa pudemos perceber que, profissionais da edu-
cação infantil reproduzem em suas práticas pedagógicas, concepções sexistas 
presentes na sociedade. A pesquisa permite levantar a hipótese, a ser investi-
gada em outros estudos, de que professores que atuam nas escolas de educa-
ção infantil podem apresentar um perfil que expressa uma lacuna na formação 
inicial e continuada sobre as relações de gêneros.

Palavras-chave: Relações de gêneros. Educação Infantil. Sexismo. Práti-
cas pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

Este texto nasce do interesse em contribuir com a discussão sobre desa-
fios da desconstrução das práticas sexista por parte de educadores nas esco-
las de Educação Infantil. Os objetivos principais da pesquisa foram: apreen-
der quais as percepções de educadores sobre relações de gêneros; analisar 
práticas educativas que buscam ações pedagógicas para trabalharem a ques-
tão de gênero, e, se nessas ações são reforçados os lugares estereotipados 
ou os profissionais trabalham para desconstruí-los. Ademais, busca investigar 
se as práticas sexistas ocorrem com frequência nas Instituições de Educação 
Infantil e se tais ações interferem no acesso dos campos das experiências dos 
alunos. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta que as experiên-
cias através das brincadeiras e das convivências com o outro é de extrema 
relevância para o desenvolvimento pleno do sujeito, este mesmo documento 
dividi os campos das experiências em cinco grandes áreas, são elas: “O eu, o 
outro e o nós; corpo, gesto e movimento; traços, sons, cores e formas; escu-
ta, fala pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações”, esses campos de experiências  estão relacionados aos sabe-
res e conhecimentos para o desenvolvimento pleno da criança.

 Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foram analisadas produções 
de significativos autores da área relacionada à temática de gênero.  Essa 
ciência afirma que nas escolas, professores frequentemente separam meni-
nos e meninas das atividades pedagógicas, no contexto escolar é notável a 
presença excessiva do sexismo. (MORENO, 1999; DRUMOND, 2010; LOURO, 
1997). Para esses pesquisadores, nas escolas, as crianças do sexo feminino, 
com frequência são “adestradas” a serem delicadas, amáveis e princesas, en-
quanto as crianças do sexo masculino são “adestradas” a serem cavalheiros, 
príncipes e que nunca choram.

A fim de alcançar nossos objetivos, optou-se pela metodologia qualita-
tiva, baseada em entrevistas semiestruturada. Neste estudo pudemos per-
ceber que os profissionais da educação infantil reproduzem em suas práticas 
pedagógicas, concepções sexistas presentes na sociedade. A pesquisa permi-
tiu ainda levantar hipótese, a serem investigadas em outros estudos, que nos 
interiores das escolas de educação infantil, os responsáveis podem apresen-
tar um perfil que expressa uma lacuna na formação inicial e continuada sobre 
as relações de gêneros.

ACHADOS DE ESTUDOS SOBRE A TEMÁTICA

Historicamente o sexo feminino foi e ainda é visto como o sexo frágil, a 
mulher era considerada incapaz de assumir a responsabilidade como chefe 
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de família, enquanto o homem por sua força física lhe atribuía a ideia de do-
minador, é possível compreender que se construiu ao longo da história uma 
visão onde a mulher é relegada ao espaço da casa e aos homens o espaço 
público.

Segundo Voltaire (1963): ‘‘[...] a mulher é um sexo frágil porque biolo-
gicamente ela passa por transformações como as perdas periódicas de san-
gue que a enfraquecem, a gravidez, amamentação e o cuidado constante de 
seus filhos. [...]’’. É possível compreender que com essa diferença biológica 
da natureza as tornam um pouco propícias para todos os tipos de trabalho e 
profissões que exigem força e resistência.

É preciso ver o gênero de forma ampla e não apenas como algo para 
mulheres ou homens, mas examinando como é visto as diferenças dentro da 
sociedade, de maneira que considera como o coeficiente se produz na socie-
dade, mas acima de tudo, se produz na constituição de políticas e ideologias 
em sociedade. Para a pesquisadora Louro:

Ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito 
(assim como a etnia, a classe, ou a nacionalidade, por 
exemplo) pretende-se referir, portanto, algo que trans-
cende o mero desempenho de papéis, a ideia é perceber 
o gênero fazendo parte do sujeito, instituindo-o (LOURO, 
1997, p.25).

Estudos de (DRUMOND, 2010, pág. 1), revelam que ...” nas creches e 
pré-escolas as professoras separam e dividem com frequência as meninas 
e os meninos. A autora afirma que “[…] observamos uma visão sexista na 
organização das rotinas e atividades”. Para ela as divisões aparecem nas filas 
organizadas para o cumprimento de atividades, dentre outros, para o autor, 
alguns comportamentos são esperados de acordo com o sexo. “A menina 
precisa ser comportada, obediente, compreensiva, gostar de cor de rosa e de 
brincar com a Barbie. Já o menino tem que gostar de jogar bola, de correr, su-
bir, pular. […] se ficar muito parado é problema.”  (DRUMOND, 2010, pág. 2).

Para Moreno (1999), o sexismo cometido na escola delimita o desen-
volvimento da criança, pois, ela estará preocupada em seguir as normas es-
pecificamente ao seu sexo e assim deixará de explorar todas suas potencia-
lidades. 

SEXISMO NA ESCOLA

Com a aprovação da (BNCC) que discorre, sobre a importância da orga-
nização curricular em campos de experiências, e esses são nomeados como 
áreas do conhecimento.  Segundo o documento, faz-se necessário a forma-
ção do sujeito com aquisição do conhecimento pela participação da criança 



O DIREITO À EDUCAÇÃO: POLÍTICAS, PESQUISAS E PRÁTICAS

362

em situações significativas, como: o Eu, o Outro e o Nós; Corpo, Gestos e Mo-
vimentos; Escrita, Fala, Pensamento e Imaginação; Traços, Sons, Cores e Ima-
gens; Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. De acordo 
com esta versão do documento, é necessário reconhecer a forma

[…] como as crianças se relacionam com o mundo, as 
especificidades dos recursos que utilizam, tais como a 
corporeidade, a linguagem, a emoção. Entender essa 
forma relacional e afetiva, muito ligada à vivência pes-
soal, em que se utiliza um reduzido uso de categorias 
para assinalar o que se conhece, é crucial a um trabalho 
na Educação Infantil (BRASIL, 2015, p. 18).

É necessário atentar-se para que não sejam reproduzidos para as crian-
ças os paradigmas que estão intrínsecos na nossa sociedade, onde homens 
e mulheres são diferenciados por causa de seu sexo biológico. Ademais, os 
professores têm um papel fundamental para o desenvolvimento pleno das 
crianças. 

O pouco conhecimento sobre as temáticas de gênero 
e sexualidade apresenta-se como um dos fatores pelos 
quais professores, na maioria dos casos, continuam en-
sinando mesmo que ‘discretamente’, modos de ser e de 
se comportar de maneira diferente e desigual para me-
ninos e meninas. (FELIPE, 2005, p.39).

Percebemos que as crianças que frequentam a Educação infantil, trans-
gridem as regras impostas pela sociedade em relação a questão de divisão de 
gêneros, o que é de menina, e o que é de menino nos momentos de jogos, 
brincadeiras dirigidas ou livres, objetos considerados brinquedos e em todas 
as ações do dia a dia. Entender o brincar como forma da criança representar 
o mundo.

Segundo uma pesquisa realizada por Marcílio (2005), as brincadeiras no 
passado sofreram uma considerável segregação:

No passado havia uma distinção marcante entre meni-
nos e meninas nas brincadeiras, isto é, meninos e meni-
nas não compartilhavam as mesmas brincadeiras, mas 
algumas atividades permitiam o seu contato, principal-
mente brincadeiras coletivas como “mãe da rua”, “pega 
pega”, “queima”, entre outras. Para a menina na época 
era mais difícil brincar livremente na rua, primeiro pelo 
controle dos pais, porque isso não era bem visto, e por 
que muitas vezes elas tinham que ajudar com as tare-
fas da casa, incluindo cuidar dos irmãos mais novos. Por 
mais que algumas meninas conseguissem brincar de fu-
tebol e na rua com os meninos no passado, ainda assim 
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as brincadeiras eram bem divididas, sendo que meninas 
faziam práticas de cunho doméstico (boneca, casinha 
e comidinha), e atividades com menos movimentação 
(passa anel, pedrinhas e saquinhos), além de pular cor-
da, enquanto que os meninos brincavam de mana mula 
e pipa. O pega pega era uma brincadeira comum entre 
meninos e meninas, assim como outras práticas como 
mãe da rua, barra manteiga e queimada (MARCÍLIO, 
2005, p.344).

Ainda hoje é notável a diferença entre os sexos durante o brincar, entre-
tanto é necessário romper com essa barreira, para que o processo de apren-
dizado lúdico seja fortalecido e também para que não haja preconceito de 
gênero no futuro.

Finco (2010) em uma observação numa escola de ensino infantil, veri-
ficou que nas brincadeiras coletivas, em que meninos e meninas se revezam 
nos papéis, eles procuravam apenas uma companhia para brincar, sem se 
importar se era menino ou menina. Entretanto, essa pesquisa mostrou que 
algumas vezes foi percebido uma tendência por meninas brincarem mais de 
faz de conta que os meninos.

Partindo da perspectiva de Finco (2010), os estereótipos de gênero, os 
comportamentos pré-determinados, os preconceitos e discriminações são 
construções culturais, que existem nas relações dos adultos, mas ainda não 
conseguiram contaminar totalmente a cultura da criança. 

O brincar e o brinquedo possuem elementos culturais, com significados 
sociais e as crianças estão a todo momento recriando e reinventando novos 
significados para eles.

[...] há brinquedos considerados neutros, meninos e me-
ninas podem utilizá-los (jogos de construção, quebra ca-
beças, jogos de encaixe), são os brinquedos não estrutu-
rados. Mas também há os brinquedos estruturados, que 
podem ser identificados para meninos (geralmente com 
caixas azuis, etc) e identificados para meninas (embala-
gens cor de rosa, com corações, florzinhas), com isso a 
autora afirma a diferenciação, dizendo que os brinque-
dos para meninas são geralmente imitação de coisas 
para a casa, cozinhas, panelinhas e para os meninos, 
imitam armas, transportes, naves espaciais, navios de 
guerra um verdadeiro arsenal militar. (BELLOTTI, 1975, 
p 75-76).

Podemos considerar que os jogos, os objetos brinquedos e a brincadei-
ras oportunizam meninos e meninas a utilizar espaços que permitam brincar   
um com o outro, e em alguns casos, os brinquedos “feitos para meninas” é 
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mais atrativo aos olhos das crianças, por terem mais cor, mais brilho, fazendo 
com que meninos se interessem por vestirem fantasias de princesa e borbo-
letas no momento do brincar. 

[...] A escola, como um espaço social que foi se tornan-
do, historicamente, nas sociedades urbanas ocidentais, 
um locus privilegiado para a formação de meninos e 
meninas, homens e mulheres é ela própria, um espaço 
generificado, isto é, um espaço atravessado pelas repre-
sentações de gênero. Em nosso país, como em vários 
outros, esse espaço foi, a princípio, marcadamente mas-
culino. (LOURO, 1997, p.77).

Os professores mostram a falta de conhecimento em relação a questão 
gênero e que não encontram um direcionamento pelas escolas a trabalhar 
esses assuntos, portanto, há uma certa dificuldade em trabalhar esse tema 
com as crianças e deixá-las livres, respeitando sempre a faixa etária. 

A escola é um local onde se reproduz a sociedade, com suas diferenças 
e desigualdades, para (LOURO, 1997, p. 57) “Diferenças, distinções, desigual-
dades... A escola entende disso. Na verdade, a escola produz isso.

Para a criança o desconhecido muitas vezes não é compreendido pela 
família, escola e professores e a vontade de experimentar o novo acaba sen-
do inibida com olhares de recriminação. 

Dessa forma, Faria e Nobre (1997), informam que o sexismo afeta o 
crescimento de meninos e meninas, inibindo muitas manifestações na infân-
cia e impedindo que se tornem seres completos. A forma como meninos e 
meninas estão sendo educados pode contribuir para se tornarem mais com-
pletos e/ou limitar suas iniciativas e aspirações. 

Segundo Soares (2005):
A educação do corpo, portanto, percorre caminhos 
múltiplos e elabora práticas contraditórias, ambíguas e 
tensas. Prescreve, dita, aplica fórmulas e formas de con-
tenção tanto de necessidades fisiológicas, contrariando, 
assim, a “natureza“, quando de velhos desejos. É onipre-
sente e manifesta-se em tudo o que envolve indivíduos, 
grupos e classes. São distintos atos de conhecimento e 
não apenas a palavra o que constitui esta educação diu-
turna e intermitente (SOARES, 2005, p.122).

Para que a diferença seja diminuída, é necessário que o professor traba-
lhe o lúdico, o intelectual, a parte motora, o físico, tanto de menina quanto 
de meninos sem fazer diferenciação de sexo.
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CAMINHOS PERCORRIDOS

A fim de alcançar os objetivos traçados foi escolhida a abordagem quali-
tativa de pesquisa. Optamos por essa abordagem porque investigamos, nes-
te caso das relações de gênero, os significados dos sujeitos atribuídos aos 
processos e fenômenos sociais que não podem ser quantificados. De acordo 
com Minayo (1994), a abordagem qualitativa pode trazer respostas a questão 
muito particular.

A técnica utilizada foi entrevista, que de acordo com Guerra (2006), 
“serve como indução sistemática que proporciona capturar a percepção do 
entrevistado a fim de interpretá-la e reconstruir a luz da teoria ao caso ana-
lisado”.

A pesquisa de Campo foi realizada na Escola Municipal de Educação In-
fantil Jardim da Conquista, situada na cidade de São Paulo, bairro Perus.  A 
escola tem ótima infraestrutura, salas, refeitórios, parque, quadra, brinque-
doteca dentre outros. Na brinquedoteca têm vários cantos temáticos:  Can-
tinho do supermercado; Cantinho da beleza; Cantinho da fantasia; Cantinho 
da escolinha; Cantinho da mecânica e o Cantinho da casinha. A entrevista foi 
direcionada para profissionais que trabalham com crianças de quatro a cinco 
anos de idade. Participaram da pesquisa 03 professores conforme informa-
ções da tabela I.

     Tabela I: Participantes da pesquisa

Fonte: autores da pesquisa

A entrevista foi desenvolvida com a finalidade para autoavaliação dos 
professores em relação a seu conhecimento sobre o gênero: sexismo na es-
cola, o papel do professor para identificar as dificuldades encontradas na re-
lação com o aluno e o modo que é elaborado as atividades educativas a fim 
de suprir as demandas apresentadas pelo aluno. Optamos pelas perguntas 
abertas, para apreender quais conhecimentos os professores tinham em re-
lação a temática. Para facilitar a análise dos dados colhidos, as respostas dos 

Formação Tempo de Atuação Sexo Idade 
Pedagogia 12 anos Feminino 31 
Pedagogia 12 anos Feminino 31 
Pedagogia 10 anos Masculino 38 
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professores estão identificadas com o nome de: “Educador A”, “Educador B” 
e “Educador C”.  

     Tabela II: Dados coletados

Fonte: autores da pesquisa

Perguntas Educador A Educador B Educador C 

Vocês compreendem 
o termo gênero? 

Acredito que é o 
tratamento diferenciado 
considerando o sexo, 
tratar de maneira 
diferente, por ser homem 
ou mulher. 

Compreendo como 
relações sociais 
desiguais de poder entre 
homens e mulheres.  

São as relações 
sociais 
estabelecidas 
dentro de um grupo 
por homens e 
mulher, de maneira 
igual ou desigual. 

E o termo sexismo? 
 

E o preconceito 
relacionado ao sexo.  

Entendo como sendo 
uma discriminação, uma 
redução de alguém ou 
de um grupo apenas 
pelo gênero ou 
orientação sexual. 

É quando damos 
tratamento 
diferenciado 
considerando o 
sexo. 

Como vocês 
costumam trabalham 
com as 
manifestações de 
gênero dentro da sala 
de aula? 
 

Tento na medida do 
possível fazer 
mediações levando as 
decisões para o campo 
da igualdade humana, 
destacando que todos 
nós somos diferentes, 
mais não é fácil.  

Quando possível, 
abordo o assunto com os 
alunos para 
conscientizá-los, coloco 
os alunos em situações 
ocupando o lugar do 
outro. 

As crianças são 
livres para construir 
sua identidade e 
são ensinadas 
sobre uma 
convivência 
baseada nos 
direitos iguais. 

Na hora da 
brincadeira ou 
durante o cotidiano 
escolar têm alguma 
diferenciação entre 
meninos e meninas 
na? 
 

Trabalho sempre de 
maneira a não distinguir. 
Mais tem brincadeiras e 
jogos de meninas e de 
meninos. 

É claro que existe 
diferenciação! As 
crianças já vêm de casa 
o conceito que há 
brincadeiras de meninas 
e de meninos.  

É difícil acontecer uma 
diferenciação entre 
meninos e meninas, 
mas acontece, né...   

Para vocês, como a 
equipe gestora e 
professores devem 
trabalhar com as 
questões de gênero e 
sexíssimo na escola? 
 

A escola como uma 
instituição que abraça 
todas as questões e 
demandas daqueles que 
nela estão inseridos, a 
escola assume então, 
papel de refletir, de gerar 
entendimento e 
conhecimento sobre 
esta questão. 
 

A escola deve 
oportunizar discussões 
de questões sociais e 
possibilitar o 
pensamento crítico 
trazendo informações 
que contextualize as 
questões relacionadas 
ao sexíssimo e gênero, 
desmistificando 
diferenças e 
preconceitos. 

A escola deve educação 
para com o respeito 
à diversidade e 
para a equidade de 
gênero. 
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ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO

As respostas dos professores sobre os nossos questionamentos, nos dá 
indícios que os mesmos não têm conhecimento profundo dos termos: gêne-
ro, sexismo e sexo, ademais não se preocupam em desenvolver atividades 
que busca amenizar as questões relacionadas sobre esses termos.

A escola é um ambiente detentor de um potencial que pode tornar a 
sociedade mais solidária e justa, por meio da educação voltada para a cultura 
de paz e ao respeito aos direitos e a diversidade humana e deve ser capaz de 
contribuir significativamente para a desconstrução de ideologias e estereóti-
pos impregnados pela sociedade.

 Motta conceitua sexismo da seguinte maneira:
O sexismo por definição significa “o conjunto de ideias 
ou ações que discriminam ou privilegiam um indivíduo 
de acordo com o seu sexo, gênero ou orientação se-
xual“. Ou seja: é basicamente quando, em palavras ou 
atitudes, fica pré-determinado que um gênero é melhor 
do que outro, se baseando muitas vezes num senso co-
mum. (MOTTA, 1998, p.01).

Discutir as relações de gênero, tanto no universo educacional, quanto 
em sociedade, são imprescindíveis para a compreensão do termo sexismo.

As atribuições de cores, brinquedos e atitudes para cada sexo deve ser 
trabalhado com as crianças para que essa discriminação e ideia determinada 
não se perpetue no futuro. A educação infantil tem grande influência para a 
construção da identidade das crianças, sendo um dos meios de introdução 
delas no mundo social e um meio também para se trabalhar as diferenças de 
gênero de forma clara e livre de “vícios” de comportamento por parte dos 
professores.

(LUZ, CARVALHO, CASAGRANDE, 2009, p. 29-30) “Na educação das 
crianças, o esforço em acalmar os ímpetos das meninas, comumente perce-
bido nas escolas desde a educação infantil, onde a menina é educada para 
conter-se, controlar-se, sentar direito, falar baixo, ser delicada e comportar-
-se como uma menina”. 

A interação entre meninos e meninas é fundamental para a convivência 
social e uma ótima contribuição sobre essa liberdade de gênero.

CONSIDERAÇÕES

A presente pesquisa teve como objetivo revelar como as ações peda-
gógicas trabalham a questão de gênero, considerando ser a escola um lugar 
de construção de conhecimentos e desconstrução de estereótipos presentes 
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em sociedade. Foi possível verificar se os educadores têm conhecimento da 
temática e, como esses profissionais trabalham para não praticar o sexismo 
com as crianças. Tal procedimento permitiu ampliar a percepção da realidade 
no ambiente escolar, conhecendo as inseguranças, incertezas, experiências 
positivas e os desafios dos profissionais da escola pesquisada.

Ao longo da presente pesquisa, foram levantados dois aspectos que 
nortearam nosso trabalho até aqui. Primeiro nos baseamos nas teorias que 
apontaram a direção a seguir, bem como nos permitiram desconstruir sensos 
comuns e preconceitos que ainda se faziam presentes. Num segundo mo-
mento, no trabalho de campo, podemos observar a estrutura da escola e 
quais conhecimentos os profissionais que atuam na Instituição têm sobre as 
questões de gênero, sexo e sexismo. 

Após este estudo, pudemos perceber que os professores não trabalham 
de modo eficaz para a desconstrução do sexismo no ambiente escolar, acre-
ditamos que há uma lacuna na formação inicial e contínua dos profissionais 
referente a temática pesquisada neste estudo. Ademais, podemos afirmar, 
através dos nossos referenciais que nos interiores das escolas de Educação 
Infantil, existem práticas de sexismo cometidas pelos responsáveis da forma-
ção da criança. 
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RESUMO

Os estudos sobre a infância, relacionados às políticas e à história, tem sua 
relevância destacada não apenas no campo acadêmico, mas principalmente, 
no campo social e político, visto que traz para o âmbito da pesquisa cientifica 
um debate inesgotável de possibilidades de análises e reflexões. Partindo dessa 
premissa, este trabalho teve como mote apresentar o resultado parcial de uma 
pesquisa que se encontra em andamento e apresentou como alvo elaborar 
um mapeamento das pesquisas que permeiam as produções cientificas 
sobre a infância no período de 2007 a 2017, na base de dados da Scientfic 
Eletronic Lybrary Online (SciELO). Buscou selecionar, identificar e analisar 
os artigos científicos sobre a infância, historiografia e História da Infância 
na referida base de dados. Quanto ao objetivo esta pesquisa é classificada 
como bibliográfica, também denominada de revisão de literatura, esse tipo 
de pesquisa é realizada a partir de materiais científicos tais como artigos 
publicados em periódicos, dissertações de mestrados, teses de doutorado, 
dentre outras publicações, tendo como principal objetivo conhecer, organizar 
e sistematizar os conhecimentos existentes sobre um determinado assunto. 
A abordagem escolhida foi a qualitativa, que se caracteriza por abordar 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001
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um universo de significados, possibilitando ao pesquisador realizar uma 
discussão e análise dos dados de forma mais aprofundada. Na coleta de 
dados foram encontrados 363 (trezentos e sessenta e três) artigos indexados 
e salvos em arquivo no formato Portable Document Format (PDF). Por meio 
dos resultados obtidos, esses artigos foram organizados em quadros divididos 
por anos, procedida da leitura de todos os resumos, após essa primeira leitura 
foram selecionados 32 (trinta e dois), artigos que foram lidos e analisados em 
uma ficha criada para esse procedimento. Após essa análise, percebeu-se 
que a infância tem sido estudada por várias áreas do conhecimento dentre 
elas: Psicologia, Antropologia, Saúde, Sociologia, Serviço Social, História. 
Acredita-se, que na perspectiva da história da infância, o caminho não é 
diferente. O tema ainda é pouco estudado academicamente, pressupõe ser 
de difícil compreensão ainda em sua forma de discussão e análise temática, 
necessitando de mais aprofundamento em especial na área da história da 
educação.

Palavras-Chave: História da Infância. SciELO. História da Educação. Pes-
quisas.

INTRODUÇÃO

Entender a discussão sobre a da infância através da história, bem como 
a Educação Infantil, como um processo de validação e de conquistas atra-
vés de pequenos avanços e um amadurecimento da sociedade em busca da 
efetivação de seus direitos básicos, é o primeiro passo na construção desta 
pesquisa. 

Este trabalho se insere no Grupo de pesquisas denominado “Educação, 
sociedade e história”2, sob a coordenação do Prof. Dr. Moysés Kuhlmann 
Júnior. O referido grupo visa estudar questões relacionadas à historiografia 
educacional, à história da educação de crianças e jovens, à história da infân-
cia e à história da ciência. Envolve o desenvolvimento e orientação de pesqui-
sas que situam a educação no quadro das relações sociais.

Assim sendo, nosso objetivo geral foi elaborar e apresentar um mapea-
mento das pesquisas que permeiam as produções científicas sobre a infância 
no período de 2007 a 2017, na base de dados da Scientfic Eletronic Lybrary 
Online (SciELO), buscando assim compreender um pouco mais sobre o deba-
te em nível nacional sobre a infância através da história. 

Já nos objetivos específicos, pretendeu-se discutir as especificidades 
sobre a história e da historiografia da infância a partir da produção nacional 
de estudiosos interessados nesse campo da história, em nível nacional; 
2 Informações disponíveis em: <https://portal.unisantos.br/pos/strictosensu.php?curso=dou-
torado-em-educacao&pagina=grupos-de-pesquisa>. 
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identificar e analisar os artigos científicos encontrados sobre a infância nos 
arquivos depositados na base de dados da Scientfic Eletronic Lybrary Online 
(SciELO). A escolha pelo banco de dados da SciELO justifica-se por considerar 
esta fonte como de significativa relevância entre os pesquisadores brasileiros. 
Os artigos publicados em revistas nesta biblioteca eletrônica constituem-se 
em uma rica documentação de produção científica.

METODOLOGIA 

O presente estudo propôs um levantamento e aprofundamento da dis-
cussão sobre a história da infância no meio acadêmico, buscando analisar de 
que modo as produções científicas abordam as implicações políticas, econô-
micas, culturais e sociais nas quais a temática se insere. 

A ESCOLHA DAS FONTES DE PESQUISAS

Levando em consideração que a temática História da Infância se insere, 
especialmente no campo educacional, a escolha das fontes neste trabalho se 
deu em torno da base de dados do SciELO.

O Scientific Eletronic Library Online (SciELO) é uma biblioteca eletrônica 
que possui um cadastro de periódicos científicos brasileiros, hoje reconhe-
cida nacionalmente, tornando-se referência entre pesquisadores nas mais 
diversas áreas. O SciELO é um projeto da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP) em parceria com a BIREME- Centro Lati-
no-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Também 
conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento científico e 
tecnológico-CNPq, desde 2002. “O Projeto (FAPESP/BIREME/CNPq) tem por 
objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para a preparação, 
armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em forma-
to eletrônico. 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram: 

1º Passo 

Busca nas coleções da SciELO, EDUC@, ANPEd e Banco de dados da Ca-
pes (dissertações e teses), através das palavras-chaves: Infância, história da 
infância, historiografia da infância, política da infância. Após a finalização das 
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buscas em dezembro de 2018, optamos por realizar a pesquisa, também, nos 
bancos de dados da ANPUH, por entender que se pudesse encontrar traba-
lhos ligados aos descritores propostos e para um contraponto com a base de 
dados da ANPEd.

2º Passo 

Seleção e arquivamento dos artigos encontrados, organizados em pas-
tas por ano. Nessa etapa, fomos organizando os arquivos em uma grande 
pasta, com o nome da base de dados e, dentro delas, as subpastas por ano 
de 2007 a 2017. 

3º Passo 

Nesta etapa, fizemos uma primeira elaboração dos quadros com os arti-
gos encontrados na seguinte sequência: 

Ordem de classificação, ano, título dos artigos, autor ou autores e suas 
respectivas instituições e em que revista se encontrava o artigo. Isso para os 
dados da SciELO e EDUC@, já para os da ANPEd foram distribuídos com base 
no ano da reunião anual, título dos artigos, autores, Grupo de Trabalhos. Já 
na base de dados da ANPUH, por ano da reunião anual, título do artigo, au-
tor(res) instituições. 

No banco de dissertações e teses da CAPES, a ordem foi a seguinte: ano, 
título da dissertação ou teses, autor e instituição onde a mesma foi produzida 
e defendida. 

4º Passo 

A partir da realização da leitura dos resumos dos artigos/dissertações e 
teses, foi elaborado um pequeno resumo do que era abordado na temática 
e anotado em um caderno de anotações de pesquisas, seguida da criação de 
duas novas colunas (resumo e texto) já produzidas inicialmente no quadro 
para serem marcadas nos mesmo após a leitura.com base nas palavras-cha-
ves elencadas para a pesquisa, que foram Infância, História da Infância, histo-
riografia da Infância e política da Infância , utilizamos as seguintes legendas: 

• NA – Não se adequava a temática, existia algumas das palavras-cha-
ves, porém o conteúdo na integra do resumo, sumário e introdução, não 
fazia referência a temática de estudo. 

• NE – Significa que o trabalho que não apresentava o resumo no artigo 
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• AP- Significa que atendia parcialmente a temática estudada, apresen-
tava alguma parte relacionada as palavras-chaves pesquisadas.

• A – Atendia completamente a temática estudada, era selecionada 
para leitura na integra do artigo/dissertação ou tese.

Também foi acrescentado e selecionado a linha completa em vermelho 
que corresponde a utilização da obra de Philippe Ariès – História Social da 
Criança e da Família, que serão utilizadas para pesquisas posteriores. 

5º Passo 

 Leitura completa do texto selecionado com a sigla (A) atende com-
pletamente e com a sigla (AP) Atente parcialmente e, posteriormente, trans-
crito para a ficha de análise. 

RESULTADOS DA PESQUISA

Na realização da pesquisa no referido banco de dados foram encontra-
dos um total de 363 artigos com as palavras chaves delimitadas. Conforme 
quando a seguir: 

Quadro 01 - Total de arquivos encontrados SciELO

Fonte: Dados do pesquisador (2018)

Anos Total A % NA % P. Ariès 
2007 12 02 16,67% 10 83,33% 03 
2008 14 01 7,14% 13 92,86% 01 
2009 22 06 27,27% 16 72,73% 05 
2010 36 09 25% 27 75% 09 
2011 35 06 17,14% 29 82,86% 05 
2012 50 07 14% 43 86% 05 
2013 34 09 26,47% 25 73,53% 08 
2014 38 02 5,26% 36 94,74% 01 
2015 55 05 9,09% 50 90,91% 05 
2016 38 04 10,53% 34 89,47% 04 
2017 29 04 13,79% 25 86,21% 03 

Total Geral 363 55 15,15% 308 84,85% 49 
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Pela limitação do espaço para escritura desta comunicação, exemplifica-
remos com uma ficha utilizada para análise correspondendo à sigla A (atende 
completamente), conforme a seguir.

 Quadro 02- Ficha de análise das produções

DADOS GERAIS DO ARTIGO 
Ficha de registro número: 03 
Data do registro: 02-05-2018 
Título: A história da infância: de Santo Agostinho à Rousseau 
Autor (es): Bárbara Carvalho Marques Toledo Lima/ Heloisa Helena de Oliveira 
Azevedo  
Instituição (es): Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Ano: 2013 
Volume: 02 
Número: 01 
Página inicial: 95 
Pagina final: 110 
Revista: Revista Entreideias, Salvador - BA 
Palavras Chave: Infância. Santo Agostinho. Jean Jacques Rousseau. História. 
Pensamento filosófico 

 
 

ANÁLISE  
Artigo originário de: discussão teórica que problematiza o conceito de infância no bojo 
da história e do pensamento filosófico 
Abrangência Geográfica: Não se aplica  
Autores/obras utilizadas: Santo Agostinho à Rousseau/através de estudos de autores, 
como Andery, Ariès, Gagnebin, Heywood, Kuhlmann Jr e Fernandes, Oliveira, 
Rousseau  
Período do estudo: Antiguidade/Idade Média/ 
Problema/Objetivo: O artigo em tela buscou refletir, no âmbito da educação infantil, a 
construção social e histórica da concepção e representação da infância. 
Referência teórica: Andrey, Ariès, Gagnebin, Heywood, Kuhlmann Jr e Fernandes, 
Oliveira.  
Método: Revisão Crítica de literatura  
Fonte teóricas metodológicas: Não apresenta  
Estrutura lógica do texto: título, resumo, palavras chave, introdução, desenvolvimento, 
considerações, referências. 
Resultados/Conclusões: Estudar como o conceito de infância foi constituindo-se desde 
os mais remotos tempos nos ajuda a entender o pensamento da infância na atualidade, 
uma vez que sua formação é histórica e socialmente construída, a qual se aprimora dos 
significados das transformações da sociedade e do pensamento humano. A infância foi se 
constituindo historicamente e entendê-la significa compreender como esse conceito foi 
elaborado pelos primeiros pensadores que se dedicaram ao assunto. Sem essa referência 
histórica não seria possível perceber a origem e o movimento de transformação social que 
provocou tais reformulações neste conceito. 
Principais Fontes:  
AGOSTINHO, Santo. Livro I “A Infância”. In: Confissões. Tradução de J. Oliveira 
Santos e A. Ambrósio de Pina. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Coleção Os Pensadores). 
 
ARIÈS, P. A descoberta da infância. In: ______. História social da criança e da família. 
Tradução de Dora Flaksman. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 
 
FROTA, A. M. M. C. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância 
da historicidade para sua construção. Estudo e pesquisa em Psicologia, Rio de Janeiro, 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

CONSIDERAÇÕES

É válido afirmar que muitas são as pesquisas sobre Infância na produção 
brasileira que colocam a criança numa posição de seres frágeis, dependentes 
e isolados, passíveis de serem construídos, moldados e humanizados. 
Entretanto, existem algumas pesquisas que valorizam a criança, sobretudo 
aquelas que têm como foco ouvir a mesma (LIMA, 2012).

Segundo Castro, Vieira e Lara (2015) et al, no Brasil as publicações que 
abordam a temática da Infância encontram-se majoritariamente em periódi-
cos tais como revistas e anais de eventos, seguido das coletâneas publicadas 
em livros, as autoras destacam que os dados da pesquisa são referentes ao 
período de janeiro de 2014 a junho de 2015. 

Assim sendo, consideramos que o objetivo desse estudo foi alcançado 
pois este consistiu em pesquisar e analisar as produções acadêmicas brasi-
leiras realizadas no período de (2007 a 2017), buscando assim compreen-
der como as categorias infância e criança são apresentadas e estudadas nas 
produções do país. A pesquisa apontou que ainda é considerada tímida a 
incursão nessa área, pelos pesquisadores brasileiros em especial os da área 
da educação. 
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Tradução de Dora Flaksman. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 
 
FROTA, A. M. M. C. Diferentes concepções da infância e adolescência: a importância 
da historicidade para sua construção. Estudo e pesquisa em Psicologia, Rio de Janeiro, 



377

XIII Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Vol 11, n. 23 42, 2012.
LIMA, Bárbara Carvalho Marques Toledo; AZEVEDO, Heloisa Helena de 
Oliveira. A história da infância: de Santo Agostinho à Rousseau. In: Revis-
ta Entreideias, Salvador, v. 2, n. 1, p. 95-110, jan./jun. 2013. Disponível 
em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/viewFi-
le/6160/6556>. Acesso em 30 dez. 2017.



Afiliado


	CAPA-ANAIS-2019.pdf
	Página 1

	CONTRACAPA-ANAIS-2019.pdf
	Página 2




