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O PLANEJAMENTO E A ESCOLA: uma ferramenta da rotina do professor na sala de aula 

Adriano Lucena De Góis1 
 

RESUMO: O planejar é uma tarefa diária do professor e de grande valia no que se refere a sua 
prática na sala de aula frente ao aprendizado de seus alunos. Se planejar é uma tentativa de 
grandes melhorias naquilo que será executado, quando esse profissional planeja o que se fará, 
este terá maiores condições e possibilidades de ganhos na sua prática. Discutiremos a 
relevância do planejar visando aonde se quer chegar, qual caminho terá de trilhar. 
Objetivamos com esse estudo abordar a importância do fazer do professor acerca do ato de 
planejar, assim como a necessidade de auto avalia-se, visando o melhoramento constante de 
sua prática, analisando em que errou o que funcionou e o que não deu certo para poder 
ressignificar o seu fazer proporcionando ao seu trabalho didático melhorias que ocasionarão 
aprendizagens mais significativas. Utilizamos para o nosso referencial teórico alguns autores 
que nos embasarão tais como: Kasic (1986), Vasques (1997), Baffi, (2002). Utilizamos como 
metodologia da análise dos referenciais bibliográficos visamos enfatizar a importância do 
planejar frente á prática deste. Os resultados obtidos com esse estudo trazem a importância 
de compreendemos que o planejamento deve fazer parte do dia a dia da escola de modo que 
traga melhorias no que se remete ao ensino aprendizagem, por entendermos que este 
enquanto instrumento de trabalho do professor passa a ser indissociável da sua prática da 
sala de aula, sendo assim utilizada pelo mesmo como um mecanismo que favorece seu fazer 
pedagógico no contexto da sala de aula.  
 

Palavras-chave: Planejamento, Professor, Aluno, Ensino- aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este estudo volta-se para a discussão da tamanha importância que, se é constante 
nas escolas e salas de aula sendo o planejamento da prática pedagógica escolar, esta é o norte 
para qualquer que seja o trabalho pedagógico, sendo assim desenvolvido em qualquer espaço 
escolar. O planejamento é o caminho a ser seguido pelo professor dentro da sala de aula. 

O planejar é tão importante e essencial para a escola como a própria aprendizagem, 
sendo ponto crucial e de partida para o processo educacional, servindo como um elo entre o 
aluno, o professor, e o saber. Ao se planejar o professor visa á melhoria de sua prática, 
refletindo sobre ela e buscando o aprofundamento da mesma, voltando-se para uma prática, 
mas evolutiva e que visa a maior e mais eficácia do processo de aprendizagem. Mas além de 
visar á melhoria de sua prática, esse ainda ver além e enxerga o sujeito mais importante no 
processo de ensino sendo o aluno. Com o planejamento não apenas ganha o professor com 
uma prática mais relevante, mas também o aluno. 

Esta pesquisa será de cunho teórico de modo que tomaremos por base o pensamento 
de alguns estudiosos para embasarmos nosso trabalho. Sendo uma pesquisa bibliográfica. 
Onde analisaremos obras de diferentes autores em busca de levantarmos hipótese que 
perpassam a discussão sobre a importância do planejamento do professor na escola. Nesta 
                                                           
1 Mestrando em Cognição, Tecnologias e Instituições- PPGCTI- Universidade Federal Rural do Semiárido- UFERSA. 

lucenaadriano@hotmail.com 
 



11 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

pesquisa visamos enfatizar a importância do planejar frente a prática do professor na sala de 
aula. 

Nosso objetivo maior nesse trabalho é tentar conduzir o professor a ter um novo olhar 
frente á importância do planejamento para sua prática e ainda lhe proporcionando a enxergar 
os benefícios que este pode trazer para o seu cotidiano. Objetivamos ainda impulsionar o 
educador a perceber o planejar como uma ferramenta indispensável a sua pratica diária. 

Como nós todos sabemos que o planejar acompanha o homem desde o principio. 
Todas as pessoas planejam suas ações, mesmo as mais simples, até aquelas mais destelhadas. 
Percebamos que os homens sempre tentaram se organizar sozinhos ou em grupos, de modo 
que essa organização sempre visa melhorias nas suas vidas e na vida das pessoas que os 
rodeiam. Com o professor que atua na sala de aula não pode acontecer de forma diferente, 
ele necessita do planejamento para que desenvolva práticas pedagógicas cada vez mais 
relevantes e significativas. Sem que cometa os mesmos erros, mas a faça com perfeição.  
 
2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nossa pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico voltado para a revisão de literatura 
de outras obras já prontas e publicadas, mas queremos chamar a atenção para o seguinte, à 
pesquisa ou o estudo bibliográfico não se resume apenas em fazer uma revisão de literaturas 
de obras e pesquisas realizadas antes. Pois toda pesquisa cientifica passa por uma revisão de 
obras que o autor, ou pesquisador tenha condições de discutir e dialogar sobre o tema que 
está abordando. A pesquisa bibliográfica vai mais além do que a revisão de literatura, pois 
busca nas vozes dos autores perceber realidades, responder questões e concluir 
pensamentos. 

Ressaltamos as palavras de (LIMA e MIOTO, 2007) p. 38, na tentativa de fazer um elo 
ao que estamos discutindo acima: 
 

Não é raro que a pesquisa bibliográfica apareça caracterizada como revisão 
de literatura ou revisão bibliográfica. Isto acontece porque falta 
compreensão de que a revisão de literatura é apenas um pré-requisito para 
a realização de toda e qualquer pesquisa, ao passo que a pesquisa 
bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca 
por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser 
aleatório. 

 

Toda e qualquer pesquisa cientifica para que seja realizada, fundamentada e bem 
sucedida necessita que durante o processo passe por uma revisão de literatura. Aonde o 
sujeito pesquisador vai à busca de fundamentações para seus pensamentos e as suas ideias, 
segundo as vozes de autores que pesquisaram sobre o que se está pesquisando. Mas a apenas 
essa revisão de literatura não se resume a pesquisa ou o estudo bibliográfico. Pois em outras 
pesquisas que adotam outras metodologias serão parte da pesquisa outras fontes, outros 
sujeitos que formalizarão hipóteses, chegarão a novos horizontes, e na pesquisa qualitativa as 
únicas fontes que se busca resposta é justamente a leitura, ou seja, a busca em materiais já 
publicados. 

 Destaquemos as palavras de (LIMA e MIOTO 2007) p. 38 ao destacar o processo de 
análise de um estudo ou uma pesquisa bibliográfica: 

 



12 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Destacar as formas de encaminhar e de construir um processo de pesquisa, 
relativas à definição dos procedimentos metodológicos que orientarão tal 
processo, baseia-se na observação de que vários relatos de pesquisas, 
notadamente, carecem de rigor científico na maneira de definir seus 
procedimentos, que exigem do pesquisador clareza na definição do método 
a ser utilizado. Um dos procedimentos mais visados pelos investigadores na 
atualidade, que pode ter sua escolha definida sem o devido cuidado com o 
objeto de estudo que é proposto, é a pesquisa bibliográfica. 

 
 Percebamos que a pesquisa bibliográfica tem ganhado um espaço considerável nos 
diferentes campos da ciência. Mas neste momento estamos tratando de educação. Todavia 
se há uma confusão voltada para esse método de pesquisa, como se as pessoas entendessem 
que todo pesquisador ao desenvolver uma pesquisa fizesse um estudo bibliográfico. Quando 
fazemos leituras sobre o que é um estudo ou uma pesquisa bibliográfica esse pensamento vai 
sendo desmistificado, e percebemos que revisão de literatura que é feita em toda pesquisa 
cientifica se diferencia de pesquisa bibliográfica. O estudo bibliográfico vai bem além de uma 
revisão de literatura. (LIMA e MIOTO 2007) p. 51 trazem o seguinte: “O método dialético 
implica sempre em uma revisão e em uma reflexão crítica e totalizante porque submete à 
análise toda interpretação pré-existente sobre o objeto de estudo”. O pesquisador estará 
usando pesquisas que já foram feitas como base para sua pesquisa. E sua metodologia se volta 
para interpretar os caminhos que foram encontrados por esses pesquisadores.  
 
3 O PLANEJAMENTO E SEU SIGNIFICADO 

Entender o que significa o planejar é uma das condições básicas para o envolvimento 
de forma efetiva no processo do planejamento, de modo que venha a se tornar um trabalho 
claro e com sues objetivos a luz dos os traçam. Faz-se necessário além de conhecer o processo 
de planejar, conhecer também como esse se dará, ou seja, aonde esse quer chegar, que 
objetivos e metas foram traçadas para se alcançam ao longo ou mesmo ao termino daquilo 
que se foi pensado, posto no papel e agora feito. 

O planejamento é conceituado por Luckesi (1992), como apoiando se na lógica da 
intencionalidade do ato de planejar e vendo lhe o papel de desvelar o oculto, trazendo assim 
esclarecimentos para as intenções como também seus significados, sendo planejamento um 
ato social e político, cientifico e técnico pelo qual se projetam fins e estabelecem meios para 
atingi-los. Para Líbano (2002), o planejamento nada maia é que um processo de 
racionalização, organização e coordenação da ação educacional, sendo articuladora da 
atividade da escola e a problemática do contexto social. Envolvendo ai o processo de reflexão, 
de decisões sobre o trabalho da educação e sua articulação com a problemática social. 

Já na visão de Fusari (1990), o planejamento seria um processo de reflexão radical, 
rigorosa e de conjunto, utilizando como meio para democratização do ensino, sendo muito 
parecido com aquilo defendido por Luckesi (1992), sendo que este leva em consideração a 
dimensão político-social. O processo de planejamento é ainda descrito por Baffi (2005), como 
algo que vem acrescentar na tomada de decisão sobre a organização assim também como o 
funcionamento da proposta educacional. Carneiro (2007) ressalta essa reflexão como que 
indica corresponder ao processo de planejamento como o processo de refletir, de ver e rever 
o que já fora feito, a partir do que já se tem gora começar a planejar, ou seja, buscar resultados 
dentro da realidade concreta e existente, tomando assim posições frente a essa realidade para 
que de forma significativa venha transforma-la. Para Juliatto (1991), o planejamento é visto 
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ou entendido como visão antecipada de estágios ou futuros lugares mais avançada de 
desenvolvimento e de qualidade desenvolvida pela instituição, prevendo assim cada passo 
que se faça necessário para se alcançar. 

 

É importante ressaltar que, embora em grande parte dos conceitos de 
planejamento os aspectos técnicos e de racionalidade sejam ressaltados, 
mediante a evidência das questões de definição de objetivos, de metas e de 
recursos para sua efetivação de maneira eficiente, nem todos dão a entender 
a desconsideração da dimensão política, que privilegia a tomada de decisão 
reflexiva, a analise abrangente e o questionamento do contexto em que se 
dá o processo educacional e seus desafios do ponto de vista social, mediante 
a coerência e consistência com os princípios democráticos e de realização de 
educação libertadora. Luck (2009, Pg.33). 

Vale salientar a necessidade e a importância do se planejar no espaço onde se 
acontece de forma intencional ou se dá o processo educacional de modo efetivo, ativo e 
significativo, se há a necessidade para que se chegue a resultados e conclusões com maior 
precisão e eficácia, já a importância se dá pelo aquilo que eu esse ocasionará dentro do 
processo educacional de modo que ajude de forma beneficente para o aprimoramento da 
prática educativa. 

Portanto planejar se dá através de um processo ou é esse processo, acontecendo 
desde o seu inicio quando se parte de um ponto, no caso a situação atual para um 
determinado lugar onde se deseja chegar compreendendo assim a situação atual com visão 
prospectiva, após se faz necessário traçar objetivos voltados ao que se deseja mudar, partindo 
assim para o plano de ação visando à mudança. Tendo como maior objetivo promover maior 
eficiência, maior precisão e determinação de ações, almejando também melhores e maiores 
resultados todos diretamente ligados a pratica de ensino. 

Para Menegola e Sant’Anna (apud GAMA; FIGUEREIDO, 2001, p. 25): 

Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, porque educação não 
é o processo, cujos resultados podem ser totalmente pré- definidos, 
determinados ou pré-escolhidos, como se fossem produtos de correntes de 
uma ação puramente mecânica e impensável. Devemos, pois, planejar a ação 
educativa para o homem não impondo- lhe diretrizes que o alheiem. 
Permitindo, com isso, que a educação, ajude o homem a ser criador de sua 
história. 

Por tanto se pode perceber o planejamento ou a processo de se planejar como a 
procura por resultados que já são esperados, prova disso é que os mesmos foram planejados. 
Com o planejamento toda e qualquer se torna mais fácil e com isso mais significativa e na 
educação não é diferente o professor planeja por que visa e deseja chegar a determinados 
resultados definidos e pré-estabelecidos. 

4 O PLANEJAMENTO DO PROFESSOR E O SEU TRABALHO EM SALA DE AULA 

De inicio queremos destacar as palavras de (LIMA e MIOTO 2007) p. 58, ao ressaltarem 
o seguinte: 
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No início da história da humanidade, o planejamento era utilizado sem que 
as pessoas percebessem sua importância, porém com a evolução da vida 
humana, principalmente no setor industrial e comercial, houve a 
necessidade adaptá-lo para os diversos setores. Nas escolas ele também era 
muito utilizado; a princípio, o planejamento era uma maneira de controlar a 
ação dos professores de modo a não interferir no regime político da época. 
Hoje o planejamento já não tem a função reguladora dentro das escolas, ele 
serve como uma ferramenta importantíssima para organizar e subsidiar o 
trabalho do professor, assunto este que será abordado mais detalhadamente 
nos próximos capítulos desta pesquisa.  

 
O planejamento acompanha o homem desde que ele precisou se organizar, desde as 

primeiras relações entre os homens nos tempos passados, onde se davam através de trocas 
de favores ou objetos que o homem começa um processo de organização, para depois dá 
espaço a um processo de planejamento. As escolas precisam sim de viverem coisas novas, mas 
essas coisas novas precisam serem bem pensadas, planejadas e organizadas para que seja 
relevante tanto para o professor na sua prática, como para o aluno no seu processo de ensino 
e de aprendizagem. 

Quando se refere ao ato de planejar, precisamos redimensionar alguns possíveis 
caminhos onde se almeja chegar. O planejamento quando bem trabalhado e desenvolvido na 
escola traz grandes benefícios a todos os atores inseridos no processo de ensino e 
aprendizagem, assim destacaremos o papel do professor no espaço escolar e a busca de 
possíveis soluções para problemas ocorridos no cotidiano de sala de aula, mostrando assim a 
relevância de direcionar a prática pedagógica do professor, através de um fazer que estar 
galgado no planejar e executar de maneira significativa as suas atividades na escola junto aos 
alunos. 

Kasic (1986) e Vasques (1997) vêm dizer que, é na pratica que se desenvolve a 
consciência critica, almejada pela nova educação, mediante uma reflexão sobre a mesma. Há 
também, no entanto, a necessidade de mudanças esperadas no contexto da escola, também 
para promover o desenvolvimento da consciência critica esperada. Vale ressaltar que essas 
mudanças só acontecem quando se planeja ou se esquematiza aonde se quer chegar com 
determinada pratica ou ação. 

É fundamental reconhecer que o planejamento é um processo dinâmico e complexo, 
de modo que se requer desta ou nesta, todo um planejamento que venha a direcionar uma 
pratica na busca ou na conquista de objetivos, não sendo em momento algum, tarefa fácil de 
modo que acontece não momentaneamente, mas diariamente procurando por 
aperfeiçoamentos e melhores condições de se trazer competências para a forma de se 
ensinar. 

A principal e maior tarefa do professor é dá um ramo ou abri caminhos para o melhor 
caminhamento ou desenvolvimento da educação que ocorre dentro da sala de aula, de modo 
que venha ampliá-la aperfeiçoando assim sua pratica. Norteando os caminhos por onde se 
deve seguir tudo se torna mais fácil ou mesmo mais rápido, podemos aqui considerar como 
um marinheiro no mar, onde a planejamento seria seu mapa, porem, neste não encontramos 
tudo pronto e acabado e sim apenas um destinatário que se ajuda aonde se quer chegar. 

Planejar suas ações em sala de aula é dá sentido aos rumos, a sua abrangência e as 
perspectivas de sua atuação como área que principalmente focaliza na escola o 
desenvolvimento integral do aluno como ou enquanto pessoa, ou seja, sujeito social. Vale 
salientar que esse planejamento envolve, antes de tudo, uma visão global sobre a natureza da 
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educação, da orientação educacional e suas responsabilidades enquanto escola na formação 
dos alunos. Se tendo essa visão o planejar se tronara algo mais acessível e de maior eficácia 
ao realizar se, sendo levado em consideração assim todo o contexto escolar que envolve o 
espaço escolar de uma forma geral. 

O planejamento é uma função que se constitui num processo continuo de analise de 
desafios e também oportunidades em determinado contexto e tomada de decisão a respeito 
de objetivos e metas a serem assumidas, de ações e condições necessárias para alcançar os 
resultados, inovações ou transformações propostas. O planejar é um processo que possibilita 
caminhos a serem trilhados pelo professor em sala de aula. 

Para Gandin (2000), planejar é: transformar a atual e vivida realidade numa direção 
escolhida, fazer diariamente uma organização da própria ação, implantar um processo de 
intervenção na realidade seria ainda na sua visão uma forma de ação ou de agir de forma 
racionalmente, ou seja, sai de um determinado lugar já se sabendo onde se deseja chegar, 
dando certeza e precisão à ação desenvolvida ou futura ação, planejar, portanto representa 
impregnar o presente de uma visão de futuro possível e mobilizar as condições para que se 
realize essa visão. 

Não é de todo jeito ou a todo o momento que se sai por ai planejando tudo e todos, 
se bem que isso talvez fosse algo bom, enfim voltando se para nosso pensamento para se 
planejar é preciso que se identifique o problema, ou seja, a situação atual, dessa forma 
estabelecendo perguntas como que? Por quê? Para que? Quando? Como? Onde? Com quem? 
Para quem? Enfim se mostre através dessas indagações aonde se quer chegar de maneira 
pensada e planejada. Faz-se necessário ainda que se caracterize a situação entre o real e o 
desejado em outras palavras fazer uma ligação ou comparação para se ver se de onde esta é 
possível se chegar onde se deseja. Estabelecer os objetivos, prevendo assim a situação futura 
desejada, como resultados, mudanças, acréscimos, correções, melhorias, ou seja, o que se 
pretende atingir. 

Caracterizada a situação e estabelecidos os objetivos é necessário que se levante, o 
campo de atuação, onde se dará as tais propostas, os recursos a serem utilizados, que se usara 
no seu desenvolver, as restrições existentes, os limites de ação para ação, atividades, 
métodos, instrumentos de relação. 

Se planejar é por no papel o que o professor deseja realizar no seu dia a dia na sala 
de aula de forma organizada e esquematizada.  

Ao se falar em escola é impossível não se pensar também em planejamento, 
atividades direcionadas que trás melhorias diversas na prática de qualquer professor, visando 
sempre o melhor caminho a ser percorrido, dando assim condições para que o aluno e o 
professor venham a desenvolver novos olhares, novos ideias, novos caminhos, novas 
maneiras, traçando assim caminhos a ser seguido. 

Visar á aprendizagem do aluno é uma pratica antes de política social por parte do 
professor, visando nesse aluno um sujeito histórico-social em formação que necessita de 
atenção enquanto um ser principal nesse processo de educação, se voltar para essa pratica, é 
se voltar para a aprendizagem relevante do aluno e eficaz. 

Cada sala de aula é única, assim como o educador e cada um de seus alunos, também 
sue modo de trabalhar, sua pratica é única, seu trabalho didático mesmo muitas das vezes 
alicerçada em alguém, por alguns teóricos, porem não se pode comparar sua pratica a 
qualquer outra. Cada sala de aula tem sua clientela, com sua própria idade, com suas 
diferenças no pensar, no agir, no fazer enfim naquilo que os diferencia, o que realmente fará 
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toda a diferença nesse espaço e no momento de processo de ensino-aprendizagem será a 
didática do professor e esta ainda precisa ser planejada. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Quando se planeja se deseja chegar a algum lugar a certo objetivo, sendo ele coletivo 

ou individual, ao se tratar de planejamento escolar são os dois que estão em jogo tanto o 
trabalhar coletivo como o trabalhar individual, o professor ao planejar estar visando é claro a 
melhoria de sua pratica, assim como melhorias no que se refere à aprendizagem de sua turma 
como um todo, mas este ao visar o melhoramento de sua pratica e do processo de 
aprendizagem de sua clientela, este visa ainda uma melhoria para a escola e o processo 
educacional como um todo. 

Ao realizar este trabalho compreendemos que o planejamento deve fazer parte do dia 
a dia da escola de modo que traga melhorias no que se remete ao ensino aprendizagem, por 
entendermos que este enquanto instrumento de trabalho do professor passa a ser 
indissociável da pratica da sala de aula, sendo assim utilizada pelo mesmo como um 
mecanismo que favorece a seu fazer pedagógico no contexto de sala e extra sala de aula. 

Entendemos que o professor estar em constantes mudanças por isso precisa seguir 
alguns critérios relacionados á sua prática pedagógica e consequentemente a sua relação no 
contexto de sala de aula junto aos alunos, por compreendermos que estes passam a serem os 
sujeitos de interação entre o saber e conhecimento trabalhado na sala de aula. O planejar 
possibilita uma melhor relação entre o professor e a escola, assim também como entre o aluno 
e o processo de ensino e de aprendizagem. 

Portanto, não basta planejar como algo mecanizado, o professor enquanto mediador 
da aprendizagem deve direciona a sua pratica pedagógica, vislumbrando aonde se quer chegar 
à perspectiva de fazer a diferença como agente de mudança e transformação não só na sala 
de aula, como na sua práxis e na vida dos seus alunos. Podemos concluir que ao planejar suas 
aulas, sua metodologia adotada dentro da escola o professor proporciona ao seu aluno a 
chance de um aprendizado mais significativo, um aprendizado mais contextualizado e mais 
organizado. Ao fazer uso da ferramenta que é o planejar o professor pode se auto avaliar e 
perceber onde se pode, ou até mesmo se devem procurar meios de melhorar a sua forma de 
mediar o conhecimento dentro da escola.  O planejamento quando feito na escola pode trazer 
melhorias tanto para o aluno no sentido de aprender de forma mais significativa, como para 
o professor que pode aperfeiçoar o seu fazer diário.  
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RESUMO: Nos últimos anos, muito se tem refletido sobre a avaliação escolar, e uma das 
conclusões que se chegam pela maioria dos estudiosos foi a de que a avaliação deve ser parte 
integrante e contínua de todo o desenvolvimento do processo educativo. Dessa forma, 
procuramos, neste trabalho, analisar as concepções sobre avaliação escolar como processo 
de ensino-aprendizagem de uma professora do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
municipal de Lucrécia-RN. Para respaldar teoricamente esta pesquisa, subsidiamos de 
pesquisadores como Freire (1986), Libâneo (1994), Haydat (2004), Hoffmann (2000), Melchior 
(1999), Sant’ana (1995), dentre outros. Fizemos análises de um questionário respondido pela 
professora pesquisada, a fim de descobrir que tipo de avaliação é utilizado e como acontece 
o processo avaliativo em suas aulas. Os resultados obtidos apontam que a avaliação realizada 
pela professora necessita de redirecionamento, devendo priorizar um sistema de avaliação 
processual e contínuo. Ao finalizar nossa pesquisa, pudemos constatar que o sistema 
avaliativo da professora ainda está bastante ligado ao tradicionalismo e que esse processo 
deve ser usado como um meio para auxiliar o aluno na sua aprendizagem e não como forma 
de punição. Assim sendo, compreendemos a necessidade da professora desenvolver uma 
compreensão teórica e prática sobre o processo avaliativo, tendo em vista um melhor 
rendimento por parte de seus alunos. 
  
Palavras-chave: Avaliação escolar; ensino-aprendizagem; ensino fundamental. 

  
1 INTRODUÇÃO   
 

Nos últimos anos, muito se tem refletido sobre a avaliação escolar, e uma das 
conclusões que se chegam, pela maioria dos estudiosos foi a de que a avaliação deve ser parte 
integrante e contínua de todo o desenvolvimento do processo educativo. Além disso, não 
deve ser vista somente como um dos instrumentos que medem a capacidade do educando, já 
que um de seus principais papéis deve ser o de verificar as falhas existentes em todo o 
processo de ensino-aprendizagem e assim, oportunizar o educador a buscar soluções para os 
problemas encontrados, permitindo que o ensino-aprendizagem se dê de forma coerente com 
os objetivos e desejos de professores e alunos.  
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Dessa forma, a avaliação não pode ser entendida apenas a partir dos objetivos do 
professor, sem preocupar-se com o aluno. Os educandos terão que ser tratados como 
partícipes do processo avaliativo. Deverão ter seus espaços garantidos tanto no que diz 
respeito aos seus direitos, quanto às suas obrigações, pois elas também constituem o 
processo. O papel da avaliação, portanto não se resume em classificar os educandos em 
determinados níveis de aprendizagem, mas consiste em verificar, refletir e até controlar a 
qualidade de cada passo, de cada etapa desenvolvida em sala de aula.   

É patente que uma das grandes dificuldades encontradas atualmente no campo 
educacional é a capacidade de avaliar. Conforme apresenta Luckesi (2003) a avaliação que se 
pratica na escola é aquela onde as notas são usadas para fundamentar necessidades de 
classificação de alunos, onde são comparados desempenhos e não objetivos que se deseja 
atingir.  

A avaliação também pode oferecer ao educador a possibilidade de verificar se as 
metodologias por ele utilizadas estão sendo eficazes ou não; caso o resultado seja, negativo 
ele indicará as mudanças que devem ser feitas através de seus pontos falhos, sempre 
objetivando a eficácia do ensino e a construção eficaz de conhecimento por parte dos 
educandos. Neste sentido, cabe ao professor criar situações em que a avaliação passe a ter 
funções didático-pedagógicas e, assim, faça parte da aprendizagem do aluno, servindo como 
diagnóstico e controle do rendimento escolar.  

 Desta feita, esta pesquisa tem por objetivo verificar como vem acontecendo o 
processo avaliativo em uma sala de aula de 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
pública municipal de Lucrécia-RN. De modo mais específico, visamos com neste trabalho 
identificar quais os métodos avaliativos utilizados pela educadora de uma escola pública de 
Lucrécia-RN, e quais as principais dificuldades enfrentadas no processo avaliativo na sala do 
3º ano dessa instituição de ensino.  A opção pela escolha desse campo de pesquisa deve-se 
ao fato de conhecermos a carência de suportes teóricos decorrentes do tema discutido que 
subsidiem a prática dos professores desta instituição, tendo em vista que atuamos na mesma 
há algum tempo exercendo funções administrativas. Além disso, a relevância deste trabalho 
está na busca de soluções para os problemas detectados no processo avaliativo desta escola, 
subsidiando, assim, a prática dos docentes.  

Para respaldar teoricamente essa pesquisa, fundamentamo-nos em teóricos e 
pesquisadores da área, tais como Freire (1986), Libâneo (1994), Haydat (2004), Hoffmann 
(2000), Melchior (1999), Sant’ana (1995), dentre outros que discutem questões relativas ao 
processo avaliativo e norteiam a prática pedagógica do professor em sala de aula. Além desse 
respaldo, vemos que é preciso que se fundamente também, nos documentos oficiais, como 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), que orientam a educação em nosso país.  

 
2 METODOLOGIA  
  

Metodologicamente, a pesquisa que ora apresentamos se caracteriza como uma 
investigação de natureza descritiva e interpretativa, que se orienta por uma abordagem 
quantitativa, mas também, e principalmente, por uma abordagem qualitativa, já que não nos 
interessa apenas a quantidade de dados, mas as especificidades da realidade pesquisada.  

 Para sua consecução, elaboramos um questionário composto de questões abertas, 
que foi aplicado à professora do 3º ano do Ensino Fundamental da referida instituição de 
ensino, conforme disponibilidade da mesma.  
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 Além disso, observamos várias aulas dessa professora, para que pudéssemos 
correlacionar suas concepções com a prática desenvolvida em sala de aula. E posteriormente, 
realizamos a intervenção.  

Com os dados em mãos – as respostas e as observações – passamos à análise dos 
dados, norteando-se pelo objetivo da pesquisa.   

 
3 UM POUCO DE ÁNALISE  
 

A avaliação é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar 
as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador e do sistema, 
confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou 
prático (SANT’ANNA, 1995). Neste sentido, é através da avaliação que o professor e a escola 
poderão verificar se os objetivos do ensino e de seus planos foram alcançados. Diante disso, 
pretendemos conhecer o processo avaliativo realizado por uma professora do 3º ano do 
Ensino Fundamental do município de Lucrécia/RN.   

Vale destacar que a professora investigada está cursando o último período da 
Faculdade de Pedagogia e tem uma grande experiência em sala de aula, pois já leciona há dez 
anos no Ensino Fundamental. Sua turma atual é composta por vinte e três alunos, sendo dez 
do sexo feminino e treze do sexo masculino. A professora é polivalente e ministra aulas nessa 
turma durante toda a semana.   

Como procedimento de análise, utilizamos as respostas da professora investigada, por 
meio de questionário, isto por nos favorecer de forma sistemática, os registros das indagações 
realizadas. Achamos oportuno iniciar perguntando:          

01. Quais os papéis do professor e do aluno no processo de ensino-aprendizagem?  
  

“O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem é fazer com que os alunos 
tenham noção de que ele faz parte do contexto em que ele vive e que possam desenvolver 
valores, atitudes que favoreçam o ingresso na vida social.”  

Em sua resposta, a professora elucida certa preocupação voltada para o ingresso do 
aluno na vida social, destacando a importância de viver em uma sociedade, embora não tenha 
destacado o papel do aluno diante o processo de ensino-aprendizagem. Sua preocupação é 
que o ensino dos conteúdos curriculares promova a inserção do aluno no meio social por meio 
do desenvolvimento de valores e atitudes essenciais para a vivência em grupo.   

Vejamos o próximo questionamento:  
02. Como você concebe a avaliação na sala de aula?  
“Como uma forma de investigar as ações que estão sendo realizadas e sobre elas 

refletir para poder planejá-las e reorganizá-las sempre que necessário, de acordo com os 
objetivos propostos”.  

Como podemos perceber, a concepção de avaliação da professora pauta-se na reflexão 
sobre sua ação e sobre o processo de ensino-aprendizagem, o que concorda com a visão dos 
PCNs (1998), quando dizem que o professor deve conceber o processo avaliativo como um 
subsídio para a reflexão contínua sobre a sua prática e sobre a criação de novos instrumentos 
avaliativos e que o mesmo é um conjunto de ações, cujo objetivo é o ajuste e a orientação da 
intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma possível. Assim, passamos 
ao próximo questionamento:  

03. Que tipo de avaliação prevalece em sua sala?  
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“Costumo utilizar a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, pois as mesmas 
analisam o nível de conhecimento e as dificuldades dos alunos”.   

A partir dessa resposta, vemos que, para a professora, a avaliação é um processo que 
não termina em um determinado momento com as provas e os testes, embora se deva 
estabelecer um tempo para realizá-los. Segundo ela, é importante rever a nossa prática de 
avaliação na escola na perspectiva de assumir as funções básicas, a função diagnóstica e a 
classificatória.  Luckesi (2002, p. 172-173) afirma que:  

  
A avaliação tem por base acolher uma situação, para, então (e só então), 
ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se 
necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão e 
não a exclusão; a inclusão e não a seleção (que obrigatoriamente conduz à 
exclusão. O diagnóstico tem por objetivo aquilatar coisas, atos, situações, 
pessoas, tendo em vista tomar decisões no sentido de criar condições para a 
obtenção de uma maior satisfatoriedade daquilo que se esteja buscando ou 
construindo).  

  

Para Lukesi a avaliação deve ser vista como um mecanismo que facilita incluir o aluno 
no processo ensino aprendizagem, e não excluir. Assim, o professor deve ver os acertos do 
aluno e não o que ele errou. Ou seja, tomar o erro como fracasso, e exclusão. Assim 
sendo,  podemos dizer que a avaliação, não deve se restringir ao julgamento sobre sucessos 
ou fracassos do aluno, mas deve ser compreendida como um conjunto de atuações que tem 
a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Acontece contínua e 
sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo 
aluno.  

De acordo com Sant’Anna (1995), a função diagnóstica é aquela que assumimos 
quando utilizamos a avaliação para verificar o nível de desenvolvimento dos alunos e a função 
classificatória é aquela que assumimos quando identificamos os resultados dos alunos dentro 
dos padrões estabelecidos, tais como: nota de 0 a 10, nível A a D, ou conceito: ótimo, bom, 
regular e péssimo. A avaliação precisa ser assumida na prática escolar como um instrumento 
para acumulação de informações sobre o aluno. Como percebemos que a professora parece 
ter um certo embasamento teórico, buscamos conhecer que teóricos norteiam sua prática 
cotidiana em sala de aula e obtivemos a seguinte resposta:   

 04. Que teórico (s) costuma (m) nortear sua prática educativa?  
“Minha prática avaliativa não é indicada por um só teórico, mas sim por uma junção 

de vários teóricos, pois cada um contribui para refletirmos sobre qual a melhor maneira de 
avaliarmos”.  

Essa resposta parece demonstrar amadurecimento teórico da docente em relação às 
teorias que lhe norteiam no processo de avaliação em sala de aula, pois nenhuma teoria ou 
teórico é melhor do que outro, mas o conjunto de ambos é que pode tornar determinados 
métodos eficientes ou não. Por outro lado, o fato de não citar nomes pode indicar que a 
professora não conhece nenhum autor ou teórico que norteie sua prática avaliativa. Portanto, 
ela prefere fazer uma generalização, não especificando nomes dos autores que norteiam ou 
derivam nortear sua prática. Para Amorim e Souza (1994, p. 125): a “avaliação não é algo que 
se dê de modo dissociado do objeto ao qual se dirige e não se concretiza independentemente 
dos valores dos sujeitos em interação”.   
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Sambemos que a avaliação é um processo complexo, que demanda reflexão. Por isso, 
questionamos a professora buscando perceber se ela considera a avaliação como uma tarefa 
difícil.  

05. Você considera a avaliação uma tarefa difícil?  
“Sim, porque a avaliação é parte integrante de todo processo de ensino-aprendizagem 

e desse modo deve fazer parte de todo planejamento, deve ter objetivos claros e a escolha do 
que, de quando e como avaliar. Portanto a avaliação não deve se resumir em apenas um 
instrumento, como uma prova no final do bimestre ou trimestre, mas que deve ser feita em 
vários momentos e contar com variados instrumentos que permitam um melhor 
acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem”.  

O pensamento da professora vai de encontro com as ideias de Luckesi (2003), quando 
afirma que a avaliação não serve para avaliar somente o aluno, mas também avaliar o 
professor e sua equipe pedagógica, apesar de que, na maioria das escolas, a avaliação tem 
sido utilizada com outro propósito: a avaliação funciona como instrumento de controle e de 
limitação das atuações (aluno X professor) no contexto social. Ainda de acordo com Luckesi 
(2003, p. 54), avaliar a aprendizagem é um ato de cuidar dos estudantes, “tendo em vista a 
obtenção dos melhores resultados em termos de seu desempenho como ser humano e como 
aprendiz. Para tanto, a avaliação deve atuar conjuntamente como investigação e como 
intervenção.”.   

 Por fim, perguntamos à professora que contribuições o processo avaliativo traz para 
o processo ensino-aprendizagem.  

06. Que contribuições o processo avaliativo traz para o processo ensino-
aprendizagem?  

“O processo avaliativo traz uma contribuição muito significativa para o processo de 
ensino-aprendizagem, já que a mesma é parte da ação pedagógica e deve ser a base da 
reflexão sobre o processo de aprendizagem”.  

Vemos, portanto, que a professora concebe a avaliação como uma etapa crucial no 
processo de ensino-aprendizagem. A esse respeito, os PCNs (1998, p. 84), afirmam que 
“avaliar a aprendizagem, portanto, implica avaliar o ensino oferecido, se não há aprendizagem 
esperada, significa que o ensino não cumpriu com sua finalidade: a de fazer aprender”. 
Perante todas as respostas da professora aqui ilustradas, pode-se observar que embora em 
alguns momentos demonstre conhecimento sobre as especificidades do processo avaliativo, 
a prática da professora evidencia limitações. Nesse sentido, notamos que mesmo 
apresentando alguns aspectos metodológicos e novas perspectivas de avaliação, há uma forte 
existência do modelo tradicional nas concepções da professora. Sabemos que, quando o 
exercício da docência tem propósitos claros e consensuais nutre um processo de avaliação 
mais consistente e integrado na direção de uma perspectiva formativa, voltada para o 
desenvolvimento dos alunos e não para cumprir uma formalidade burocrática - passa/ não 
passa - ou mesmo para satisfazer ao exercício de autoritarismos ou autoafirmações pessoais.  

Diante disso, entendemos que o educador precisa adotar uma postura que envolva 
diferentes maneiras de organizar e compreender o processo de ensino-aprendizagem e 
consequentemente a forma de avaliar seus alunos, tornando, compreendendo, assim, a 
avaliação como um processo que vise não só a atuação do aluno, para, posteriormente, 
classificá-lo através de testes, mas que considere os avanços obtidos e as dificuldades 
encontradas durante o percurso de aprendizagem.   

A professora entrevistada neste trabalho, embora aponte alguns procedimentos 
inovadores e satisfatórios, ainda prevalece, em suas práticas pedagógicas, em suas aulas, o 
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método tradicional de ensino avaliativo. Acreditamos, contudo, que, possivelmente, o maior 
problema desses entraves vividos pela professora está relacionado à má formação 
profissional, da falta de incentivos por parte dos gestores ou da falta de materiais didáticos 
dentre outros. Isso acaba por acarretar a falta de interesse por partes dos educadores e, 
consequentemente, atingindo os alunos, desmotivando-os.  

 
4 INTERVENÇÃO SOCIOESCOLAR DE CARÁTER PSICOPEDAGÓGICO  
 

Nossa intervenção socioescolar teve como principal objetivo promover à professora 
pesquisada, bem como à escola, de modo geral, a partir de um enfoque psicopedagógico, 
reflexões sobre o processo de avaliação, alertando para a necessidade de se desenvolver uma 
avaliação que realmente considere os avanços e as dificuldades dos alunos e que permita ao 
professor elaborar estratégias voltadas para solucionar tais dificuldades. De maneira mais 
específica, apresentamos à professora pesquisada os diversos tipos de avaliação existentes, 
proporcionando-lhe uma reflexão sobre os mesmos. Assim, permitimos que a professora 
reflita sobre sua prática, principalmente no que diz respeito aos procedimentos utilizados para 
avaliar os seus alunos, de maneira a proporcionarmos uma mudança nas formas de avaliar 
utilizadas em sala de aula a partir de atividades práticas, que lhes permitam rever sua própria 
metodologia.   

A proposta aplicada foi dividida em três momentos principais. Em um primeiro 
momento, apresentamos à professora pesquisada os resultados e as conclusões encontrados 
nas análises empreendidas em nossa pesquisa, para que ela pudesse refletir, junto conosco, 
sobre a prática empreendida na hora de realizar a avaliação de seus alunos. Nesse mesmo 
momento, também iniciamos uma discussão informal sobre o processo de avaliação, na qual 
refletimos sobre as possibilidades de se avaliar o aprendizado dos alunos, bem como a própria 
prática pedagógica da professora. Para nortear uma discussão futura, entregamos alguns 
textos de renomados teóricos da avaliação à professora, para que ela pudesse fazer leitura 
dos mesmos e refletirmos sobre em oportunidade posterior. Dentre esses autores utilizados, 
destacamos os trabalhos de Libâneo (1994), Haydat (2004) e Hoffmann (2000).  

Em outro momento, iniciamos uma discussão com a professora sobre os textos 
entregues para ser lidos, destacando que nossa ideia era refletir sobre o que pensam os 
teóricos da avaliação, procurando repensar a prática desempenhada em sala de aula. 
Mostramos à professora que não há apenas uma forma de avaliar, qual seja aquela em que se 
mede o rendimento dos alunos a partir de uma nota obtida em uma avaliação realizada ao 
final do bimestre. Todos esses procedimentos tinham como pretensão mostrar à professora 
que avaliar implica considerar os avanços e os retrocessos dos alunos, pensando 
possibilidades de se recuperar as dificuldades encontradas. A discussão desses textos foi 
realizada a partir da exposição de fragmentos chaves, que foi realizada com um projetor de 
multimídia e através de cartazes. Assim sendo, esse momento foi estendido aos demais 
professores da escola, pois nossa ideia era discutir o processo de avaliação de modo geral, 
revendo as práticas e conhecendo novas concepções e métodos.   

Para que a proposta não ficasse apenas em um nível teórico, solicitamos à professora 
que procurasse avaliar seus alunos, pelos menos durante uma semana, de forma contínua, 
isto é, a partir da participação dos alunos nas atividades desenvolvidas em sala de aula. O 
acompanhamento foi realizado a partir de anotações em um quadro diário ou ficha individual 
de cada aluno, no qual observamos os avanços ou não dos alunos durante as atividades 
desenvolvidas.  
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Após esse período, nos reunimos novamente com a professora para avaliarmos a 
tarefa requerida no encontro anterior. Solicitamos a mesma que apresentasse uma síntese 
sobre a avaliação realizada, procurando refletir se foi possível acompanhar e diagnosticar os 
aspectos em que os alunos avançaram e aqueles nos quais ainda permaneceram com 
dificuldades. Assim, a ideia era que a professora utilizasse em sua própria prática novas 
possibilidades de avaliação, para que, a partir de então, pudesse rever sua prática 
desempenhada em sala de aula e percebesse qual a melhor forma de avaliar.  

A partir da realização desses procedimentos metodológicos descritos acima, 
esperamos, como apontado nos objetivos específicos desta proposta, que a professora 
pesquisada possa rever sua postura no que diz respeito à prática de avaliação desenvolvida 
em sala de aula, percebendo outras possibilidades que lhe permitem considerar os avanços e 
tratar as dificuldades dos alunos. Essa mudança, como ressaltamos, precisa surgir de uma 
reflexão da própria professora, para que seja permanente e contínua e não realizada apenas 
enquanto estivermos acompanhando-a.  

Por fim, a avaliação a ser desenvolvida pelos professores em sala de aula tem merecido 
alguns estudos, mas, em geral, vemos a necessidade dos cursos de formação de professores 
trabalhar mais um pouco sobre a importância da avaliação para alavancar o processo ensino 
aprendizagem, pois a avaliação deve ser vista como um paradigma que serve para 
acompanhar os processos de aprendizagem escolar. Só dessa maneira a avaliação, oferecera 
informações relevantes para o próprio desenvolvimento do ensino na sala de aula em seu dia 
a dia, para o planejamento e replanejamento contínuo da atividade de professores e alunos, 
e, consequentemente favorecerá o desenvolvimento dos aprenderes dos aluno e 
professores.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este trabalho teve como principal objetivo discutir e avaliar o processo avaliativo e de 
aprendizagem escolar em uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
municipal de Lucrécia/RN. De modo geral, apresentamos as concepções da professora desta 
turma no que se refere ao processo de aprendizagem e ao modo como são as abordagens de 
avaliação no ensino. Por isso, assistimos às aulas e analisamos os questionários respondidos 
pela professora colaboradora.  

Pudemos perceber através das situações vividas durante nossa pesquisa que a 
professora, em alguns momentos, apresenta lacunas no que diz respeito à sua forma de 
avaliar, demonstrando que, por vezes, não compreende o papel que a avaliação tem no 
processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, compreendemos a necessidade da 
professora desenvolver uma compreensão teórica e prática sobre o processo avaliativo, tendo 
em vista um melhor rendimento por parte de seus alunos.  

Verificamos também que, de uma forma geral, a prática de avaliação desempenhada 
pela professora pesquisada mostra-se deficiente em alguns aspectos, porque está muito mais 
relacionada a uma avaliação tradicional, na qual se mede o aprendizado dos alunos por meio 
de uma prova realizada ao fim de cada bimestre, sendo esta uma forma de atribuir nota ao 
aluno, julgando-o ter a capacidade de passar ou repetir o ano. Tal constatação permite-nos 
compreender que o processo avaliativo está voltado para uma avaliação que visa o produto, 
ou seja, uma avaliação somativa que se centra apenas no resultado do ensino-aprendizagem 
e não no processo. Assim sendo, acreditamos que o momento de avaliar não está em sintonia 
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com o processo de ensino-aprendizagem, porque está atrelado apenas ao caráter 
classificatório e excludente.  

Um aspecto que ainda merece ser mencionado é que, conforme demonstramos na 
análise dos questionários, a professora parece ter clara a necessidade de trabalhar com uma 
avaliação contínua, que considere, realmente, os avanços e os retrocessos dos alunos, 
aproximando-se da teoria apresentada no referencial teórico deste trabalho. Entretanto, na 
prática, conforme observado na sala de aula, parece não compreender como associar a teoria, 
já que prioriza uma avaliação somativa e excludente.   

Portanto, diante dessas considerações, esperamos que este trabalho possa contribuir 
para possíveis mudanças teóricas e metodológicas no processo de avaliação empregado pela 
professora, especialmente com a aplicação de nossa proposta de intervenção, pois os 
resultados aqui encontrados apontam que a prática avaliativa precisa ser redirecionada. Nossa 
proposta visou justamente melhorar o sistema avaliativo dessa turma, de forma que a 
professora pudesse aproveitar os conhecimentos prévios dos alunos, assim como os 
adquiridos em sala de aula. Sugerimos uma proposta em que os alunos sejam avaliados 
continuamente, ou seja, uma avaliação contínua que os auxilie no processo e construção de 
sua aprendizagem, porque a avaliação qualitativa dá condições tanto ao aluno quanto ao 
professor de construírem juntos os conhecimentos.  

Por fim, pode-se dizer que, a avaliação também tem uma função política, por isso, é 
que ela deve ser aliada num processo docente crítico e construtivo a serviço da aprendizagem 
dos alunos, no que se refere as suas capacidades cognitivas e sociais. Mas a realidade da 
educação brasileira não vem contribuindo muito para isso.  
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A “COLA” NA AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM NA VISÃO DE ALUNOS NA ESCOLA 
DE ENSINO MÉDIO SÃO SEBASTIÃO, APUIARÉS-CE 

 

Fabiana Almeida de Abreu6 
Ivan Costa Lima7  

 

RESUMO: A “cola” constitui-se uma problemática no processo da educação formal pouco 
discutida pelos órgãos responsáveis pelo processo do ensino e aprendizagem escolar. A 
avaliação, principal instrumento metodológico usado para diagnosticar o desempenho da 
aprendizagem escolar do aluno(a), em muitos casos, sofre com a utilização de meios 
considerados ilícitos praticados por estudantes em sala de aula durante o processo avaliativo. 
Alguns estudos a partir de uma visão ética a “cola” é vista, em vários momentos pela escola, 
como uma prática fraudulenta no processo que envolve a aprendizagem escolar do educando. 
Deste modo o presente trabalho teve como objetivo analisar a presença de “cola” dentro da 
escola pública de Ensino Médio São Sebastião, situada no município de Apuiarés-CE, a partir 
da visão dos alunos(as) de terceiro ano, buscando compreender as possíveis causas que os 
levam a “colar” durante as provas avaliativas em sala de aula. Para desenvolver esta pesquisa 
utilizou-se uma abordagem qualitativa e quantitativa, além dos usos de materiais 
bibliográficos que possibilitaram maior compreensão deste fenômeno, e de um questionário 
destinado aos alunos(as) em sala de aula com perguntas objetivas a respeito do tema. Os 
resultados deste estudo apontam que há uma utilização desta prática por parte dos 
estudantes funcionando como uma busca de prosseguir na sua trajetória escolar, o que pode 
indicar que há uma reflexão a ser feita sobre os métodos de avaliação utilizados neste nível 
de ensino. Situamos a necessidade de uma reflexão profunda das escolas sobre este tema, já 
que se evidenciou o uso da “cola” em diferentes momentos.  

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, “Cola”, Avaliação, Ensino Médio.  

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa foi realizada como requisito final para a obtenção do grau de 
bacharel em Humanidades, dentro do Instituto de Humanidade e Letras da Universidade 
Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), situada em Redenção no 
estado do Ceará. 

O objetivo do estudo foi analisar a presença ou não da “cola” dentro da escola pública 
de Ensino Médio São Sebastião, situada no município de Apuiarés-CE, a partir da visão dos 
alunos (as) de terceiro ano. Para seu desenvolvimento no estudo utilizou-se uma abordagem 
qualitativa e quantitativa, com uso de materiais bibliográficos que possibilitaram maior 
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Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) - Redenção-CE. E-mail: fabiana.a.abreu@gmail.com 
7 Prof. Dr. Ivan Costa Lima, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) - 
Redenção-CE. E-mail: dofonosc@gmail.com 
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compreensão deste fenômeno, e de um questionário contendo perguntas fechadas e abertas 
sobre o assunto destinado aos alunos(as) em sala de aula. 

Para tanto, trabalhou-se diferentes abordagens conceituais sobre a “cola” 
relacionadas ao processo avaliativo de ensino e aprendizagem do aluno(a). A partir disso, 
coloca-se em evidência a necessidade de problematizar o processo de ensino-aprendizagem 
exercido nas escolas públicas brasileiras, e com isso discutir a metodologia de avaliação 
utilizada, já que dependendo da forma escolhida, esta pode ou não potencializar o uso da 
“cola”, tendo em vista que na maioria das vezes há uma maior preocupação com a nota.  

Assim, observa-se que a “cola” constitui uma problemática dentro da educação formal 
e, ainda, pouco discutida pelos órgãos responsáveis pelo processo do ensino e aprendizagem 
escolar. A avaliação, principal instrumento metodológico usado para diagnosticar o 
desempenho escolar do aluno(a), em muitos casos, sofre com a utilização de meios 
considerados ilícitos cometidos por estudantes em sala de aula.  

Segundo Freitas (2002), a “cola” é uma prática tão antiga quanto às instituições de 
educação formal, sempre combatida rigorosamente pelas instituições de ensino. No entanto, 
a “cola” encontra-se interligada com os métodos avaliativos utilizados para diagnosticar a 
aprendizagem do aluno(a), as provas.  

 Quando nos referimos as provas, para o aluno(a) mesmo sendo uma prática comum 
durante o processo escolar, é algo que lhe traz desconforto, um nervosismo talvez por medo 
da reprovação, pela cobrança por notas pelos pais “de instrumento de diagnóstico para o 
crescimento, a avaliação passa a ser um instrumento que ameaça e disciplina os alunos pelo 
medo” (LUCKESI, 2008, P.40), a função da avaliação está alicerçada quase que exclusivamente 
na medição dos conteúdos aprendidos. 

Assim, as avaliações funcionam como uma estratégia pedagógica do ensino que resulta 
no levantamento de dados a partir dos resultados alcançados pelo aluno(a) nas provas. As 
atividades avaliativas têm como objetivo diagnosticar a aprendizagem do aluno(a) em sala de 
aula, sendo assim “as provas escritas e outros instrumentos de verificação são meios 
necessários de obtenção de informação sobre o rendimento dos alunos”. (LIBÂNEO, 1994, 
p.200)   

Abrantes (2008, p.105) afirma existir uma preocupação excessiva relacionada às boas 
notas, diante disse o autor refere-se a uma pedagogia da “cola” em que o interesse do aluno 
(a) está vinculado, na maioria das vezes, em atingir uma boa nota não importando como vão 
consegui-las, mais do que em construir uma aprendizagem plena. De modo geral, identificar 
uma prova respondida com ajuda da “cola” não é uma tarefa fácil, requer atenção do 
professor e um conhecimento do perfil do seu aluno, embora quem “cola” não tenha 
diretamente um perfil traçado. 

A partir de uma visão ética trazida por alguns estudos a “cola” é vista, em vários 
momentos pela escola, como uma prática fraudulenta no processo que envolve a 
aprendizagem escolar do educando. A prática da “cola” por ser proibida pelas instituições de 
ensino, acaba tornando-se algo ilegal, mas não debatida. Apesar de os estudantes saberem 
que não podem utilizar materiais de consulta nas avaliações, muitos deles avançam na escola 
por utilizar consultas proibidas para alcançar um bom desempenho em suas provas, diante 
desta problemática buscou-se qual a visão do aluno(a) a respeito do uso da “cola” no processo 
de avaliação do ensino aprendizado?  

Os resultados apontados indicam que há uma reflexão a ser feita sobre os métodos de 
avaliação utilizados neste nível de ensino, da mesma forma, que as escolas devem enfrentar 
esta discussão de maneira mais ampla e aberta. 
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2 A AVALIAÇÃO DA APREDIZEGEM E A PRÁTICA DA “COLA” DENTRO DAS INSTITUIÇOES DE 
ENSINO FORMAL  

Quem nunca ouviu falar da “cola” ou qualquer outro substantivo que se venha a utilizar 
para designar as práticas consideradas por alguns estudiosos como fraudes, que possam vim 
a ocorrer durante as provas avaliativas do ensino e aprendizagem do estudante em sala de 
aula?  “O termo “cola”, no linguajar escolar, indica o ato pelo qual um estudante copia a 
resposta dada por outro colega a determinado item de teste ou prepara uma cópia prévia para 
usá-la como base para sua resposta. (LUCKESI, 2011, p.412) 

A partir do ensino fundamental até o ingresso do estudante na universidade são 
usados métodos avaliativos para analisar o desempenho do educando em sala de aula, no 
entanto, nem sempre este procedimento consegue determinar se o educando realmente 
compreendeu e internalizou de forma correta todos os conteúdos ensinados pelo professor.  

Segundo Libâneo (1994, p.195) 
  

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que 
deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, 
os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor 
e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias. 

 
Definimos a avaliação como métodos adotados nas escolas para diagnosticar e intervir 

caso necessário no processo de aprendizagem dos estudantes durante o processo da 
aprendizagem escolar. A cada bimestre ou semestre do ano letivo são realizadas as provas em 
sala de aula com o intuito de averiguar se a aprendizagem dos estudantes está ocorrendo 
como se espera por pais e pela gestão escolar. “[...] a avaliação educacional deverá manifestar-
se como um mecanismo de diagnóstico da situação, tendo em vista o avanço e o crescimento 
e não a estagnação disciplinadora” (LUCKESI, 2008, p.32)  

Por meio dos resultados alcançados nas provas avaliativas (positivos ou negativos), o 
professor analisa o rendimento escolar dos seus alunos(as), através das avaliações é possível 
acompanhar os avanços e reparar as possíveis dificuldades que surgem durante o processo de 
aprendizagem do estudante. Sendo assim:  

 
Podemos, então, definir a avaliação escolar como um componente do processo de 
ensino que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, 
determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí, orientar a 
tomada de decisões em ralação às atividades didáticas seguintes. (LIBÂNEO, 1994, 
p.196) 

Os métodos avaliativos por mais desconfortáveis que possam ser para os estudantes 
são indispensáveis no processo de diagnosticar o ensino e aprendizagem escolar “[...] a escola, 
os professores, os alunos(as) e os pais necessitam da comprovação quantitativa e qualitativa 
dos resultados do ensino e da aprendizagem para analisar e avaliar o trabalho desenvolvido”. 
(LIBÂNEO, 1994, p.200). Por meio das provas, obtém-se um diagnóstico parcial da 
aprendizagem do aluno(a). Ressaltando que os resultados coletados devem ser trabalhados 
com atenção, pois muitas vezes no meio desses resultados pode haver a utilização da “cola”, 
caso a avaliação não se estabeleça em outros parâmetros, pois como vimos ela pode ser 
utilizada para evitar a reprovação. 
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Segundo Libâneo (1994) os métodos avaliativos utilizados pelas instituições de ensino 
têm sido criticados por exercer a função classificatória sobre os alunos(as). O que se tem 
visado no processo avaliativo são as notas. A nota é usada como instrumento medidor do 
saber, com isso sua aprendizagem escolar não se dá de forma contextualizada, mas de acordo 
com a nota alcançada na prova proporcionando uma divisão entre os alunos (as). Portanto, 
pode haver alguma conexão entre a avaliação e a utilização da “cola”, já que o foco parece 
estar única e exclusivamente na nota.  

A “cola” ou “pesca” como é popularmente conhecida na linguagem de muitos 
estudantes, é considerada pelas normas da escola e também por muitos autores como uma 
prática fraudulenta que fere as normas do código de ética escolar. Constitui-se como um ato 
cometido pelo aluno(a) durante a realização das provas avaliativas, em que o aluno(a) utiliza 
consultas consideradas ilegais pela escola como forma de ajudar nas questões presente na 
prova em que por algum motivo ele não conseguiria responder sem o auxílio da “cola”.  

As táticas da “cola” são as mais criativas possíveis, algumas bem antigas outras 
tecnológicas, ao logo do tempo essas táticas vão sendo aperfeiçoadas pelos estudantes de 
maneira que o professor não seja capaz de desconfiar. Apesar dos estudantes saberem que 
não podem utilizar materiais de consulta nas avaliações, muitos deles avançam na escola 
através desta pratica.  

Com isso, tem-se como mais evidente para o uso da “cola”, a troca de informações 
entre alunos(as), por meio da observação da prova do colega. Anotações escritas nas carteiras, 
a “cola” clássica em pedacinhos de papeis, mesas, paredes da sala de aula, na lousa de forma 
a “enchê-la de coisas escritas de outra disciplina e, no meio, de forma bem sutil, coloca-se o 
que interessa” (ABRANTES, 2008, p.76). Em partes do corpo, como mãos, braços, em parte da 
sua vestimenta como tênis, blusa, bolsos da calça. Em materiais escolares, como lápis, caneta, 
borracha, cadernos, livros, folhas de rascunho, “folhas de almaço adulteradas, obtidas em dia 
anterior, que vêm com conteúdos a lápis, que fazem a substituição das folhas oficiais, sendo 
o conteúdo apagado posteriormente” (IOCOHAMA, 2004, p.27). Ou ainda, na utilização de 
aparelhos eletrônicos como na troca de mensagens e pesquisas na internet.  

Mas se considerarmos que “colar” vai contra as normas da escola porque “colamos”? 
Segundo o professor José Abrantes (2008, p. 21), são vários os motivos que levam o aluno(a) 
a “colar” durante as avaliações: aulas chatas, professores desmotivados, conteúdos sem 
sentido prático, aluno(a) desmotivado com a escola, sem perspectiva de futuro, preocupação 
somente com as notas para serem aprovados no final do ano letivo. Desta forma, discute-se 
que “cola-se” devido ao conteúdo abordado em sala de aula não provocar a curiosidade do 
aluno(a) e, consequentemente, o estudante não busca uma real aprendizagem, o que se 
constrói é uma fixação em alcançar uma nota para serem aprovados.  

Outro aspecto da “cola” é a falta de discussão desta questão, não se reflete junto com 
professores, pais e todo o corpo escolar no sentido de entende-la como um procedimento 
com diversas vertentes, de um lado um método fraudulento, e de outro lado entendido como 
uma possibilidade do aluno(a) aprender. Com isso não há uma discussão sobre as 
possibilidades positivas ou negativas da “cola”, as escolas visam somente combatê-la sem 
conhecer suas causas. (ABRANTES, 2008). 

Martins (2004, p.01) aponta o fenômeno da “cola” como uma liberdade do aluno(a) de 
aprender: “vejo a “cola” não como fraude ou ato clandestino do aluno(a), mas como 
manifestação ou recurso de liberdade de aprender do aluno(a) e estratégia de recuperação 
dos alunos(as) de baixo rendimento”. Diante disto, a “cola” torna-se instrumento de 
aprendizagem, funcionando apenas como uma manifestação do aluno(a) em aprender da 
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melhor maneira o que quer e como quer. Por meio do uso da “cola”, ele acaba memorizado 
determinadas questões que sente dificuldade em resolver sozinho, nesta concepção a “cola” 
funcionaria como fonte de apoio às dificuldades dos estudantes durante as provas.  

Mas, afinal, as provas são as responsáveis pela inserção desses métodos considerados 
fraudulentos nas avaliações? Deixando claro que este trabalho não tem nenhuma intenção de 
classificar as avaliações como a causa da “cola”, mas, apenas trabalhar um assunto que é tão 
pouco discutido dentro do espaço escolar.  Na visão de Luckesi (2011, p. 145), “A cola é 
estimulada pela inserção dos exames escolares na sala de aula e, ademais pela crença de que 
as notas correspondem efetivamente ao sucesso do educando, e não à aprendizagem 
propriamente dita”.  

A “cola” ao garantir ao educando uma boa nota, dá ares de verdade ao que constitui 
uma mentira. Parece que ele aprendeu, porque respondeu às questões com 
correção, mas, de fato, não houve aprendizado. Sim simplesmente ele tem notas, 
mas não conhecimento e habilidades (LUCKESI, 2011, p.415). 
 

No cenário escolar existe uma supervalorização da nota, por parte de algumas 
instituições de ensino, que atinge diretamente o estudante, de forma que a nota passa a ser 
prioridade para diagnosticar a aprendizagem do aluno(a), e isso acaba abrindo espaço à 
“cola”. Devido a essa importância que se dão à nota, as avaliações se encaixam em um 
procedimento mais classificatório do que formativo. No entanto, a avaliação não pode ser 
vista como algo ruim, como afirma Fonseca e Oliveira “a prova não é em si, vilã da situação, 
nem a utilização do uso de notas no processo de ensino e de aprendizagem os causadores das 
exclusões [...]” (2006, p.82). Mas, deve-se rever a forma como este instrumento é aplicado.   

Segundo Abrantes (2008, p. 104) uma das razões para o aluno(a) “colar” é a forma 
como o ensino é colocado em sala, conteúdos que não despertam a curiosidade do aluno(a), 
aulas cansativas, desinteresse por todos os sujeitos que compõem uma sala de aula, antipatia 
por certas disciplinas, conteúdos decorebas, aplicações de formas extensas, fatores que 
podem ser apontados e desencadeiam a “cola” em sala de aula. O autor argumenta que “No 
fundo, em razão das nossas formas de lecionar e avaliar, nós, professores, incentivamos a cola, 
ou seja, praticamos uma pedagogia da cola”.  

 
Num verdadeiro sistema de avaliação, no qual esta é efetivamente um ato de 
investigar a qualidade dos resultados e, se necessário, intervir para a sua melhoria, 
não há lugar para a “cola”, simplesmente pelo fato de que ela é um engano, não um 
diagnóstico (LUCKESI, 2011, p.416).  

 
Para Abrantes (2008, p.22), “a maioria dos alunos(as) que “colam”, normalmente o 

fazem apenas com algumas disciplinas, ou seja, gostam e se interessam por umas e não por 
outras”. O fato desse aluno(a) “colar” na prova de uma disciplina não quer dizer que ele 
também cole em todas as matérias, enfim, a “cola” pode ocorrer apenas nas provas em que o 
aluno(a) encontre algum tipo de dificuldade em que ele veja como uma ameaça.  

Segundo Freitas (2002), as instituições não buscam conhecer as causas da “cola” 
durante o processo avaliativo, elas se preocupam em apenas coibir esta ação. É necessário 
que se discuta em sala de aula professor/aluno(a) a respeito da “cola” buscando compreender 
suas causas, refletindo de forma ampla os porquês da utilização desse método durante a 
realização das provas avaliativas. Neste caso, ao invés de apenas punir, é preciso compreender 
o problema para buscar solucioná-lo.  
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3 RESULTADOS DA PESQUISA   

Essa seção apresenta os resultados proveniente da pesquisa qualitativa e quantitativa 
coletados a partir da análise do questionário que foi aplicado em sala de aula.  

Para uma melhor compreensão do fenômeno da “cola” nas avaliações do ensino e 
aprendizagem escolar foi trabalhado em sala de aula um questionário contendo 09(nove) 
questões a respeito deste tema. A pesquisa foi realizada em uma escola Estadual do município 
de Apuiarés – CE. Foi alvo da pesquisa estudantes do Ensino Médio que estão cursando o 
último ano do ciclo da educação básica, tendo em vista estarem finalizando esta fase da 
educação básica, nos fornecendo dados valiosos sobre como pensam este tema.  

A escola de Ensino Médio São Sebastião funciona em dois turnos manhã e tarde. A 
pesquisa ocorreu nos dias 22 e 23 de novembro de 2016, dias em que foi aplicada às turmas 
de 3° ano “A” pela manhã e o 3° ano “C” que funciona no período da tarde. Nas duas turmas 
em que foram aplicados os questionários todos os alunos(as) se prontificaram a respondê-los.  

Optamos por agregar as respostas dos questionários e indicar de forma percentual 
suas ocorrências, de modo a evidenciar as respostas mais significativas dadas pelos estudantes 
de ensino médio, de forma a compreender como eles entendem este tema em sua vida 
escolar. Assim, trazemos as questões que foram formuladas. 

Ao perguntarmos aos estudantes pesquisado se em algum momento da sua caminhada 
escolar eles utilizaram a “cola” para responderem suas provas 84% dos alunos(a)s da manhã 
e 76% dos alunos(a)s da tarde afirmaram que sim. Apenas 16% dos alunos(a)s da manhã e 
24% dos alunos(a)s da tarde afirmaram nunca ter utilizado esse método. Diante das somas 
dos resultados detectamos, que a maioria dos estudantes já utilizaram a “cola” em algum 
momento da sua caminhada escolar. 

De acordo com 56% dos estudantes da manhã e 48% dos alunos(as) da tarde a “cola” 
serve quando não se tem o domínio dos conteúdos da prova, assim funcionando como um 
auxílio a memorização. Outros 24% dos alunos(as) da manhã e 4% dos alunos(as) da tarde 
afirmaram que a “cola” serve quando se deseja alcançar boas notas; 12% dos alunos(as) da 
manhã e 4% dos alunos(as) da tarde responderam que a “cola” serve para auxiliar nas 
questões que envolve cálculos matemáticos; 8% dos alunos(as) da manhã e 44% dos 
alunos(as) da tarde afirmaram que a “cola”, é prejudicial ao processo de avaliação do aluno(a).  

Os resultados aqui descritos mostram que a “cola” é vista por 60% dos estudantes do 
período da manhã e 44% dos estudantes do período da tarde como um método ilícito, mas 
também como uma ponte de salvação na hora da prova; outros 20% dos alunos(as) da manhã 
e 16% dos alunos(as) da tarde veem a “cola” como um auxílio na memorização dos conteúdos 
da prova. 12% dos alunos (as) da manhã e 32% dos alunos (as) da tarde a “cola” é uma fraude 
contra a aprendizagem do aluno(a); 8% dos alunos(as) da manhã/tarde veem a “cola” como 
algo simples que não lhe trará problemas para sua formação profissional.  

Ao compararmos os resultados coletados, podemos perceber que uma grande parte 
de estudantes reconhece a “cola” como uma prática desonesta, ilegal, mas que muitos 
utilizam como material de apoio funcionando como uma ponte de salvação para alcançar boas 
notas. Então, em linhas gerais para o aluno(a) a “cola” pode ser vista como sua aliada durante 
o processo avaliativo, desde que talvez seja usada com cuidado.  

Ao ser perguntado o que pode levar um estudante a “colar” nas provas 40% dos 
alunos(as) da manhã e 24% dos alunos(as) da tarde responderam o medo da reprovação, 32% 
dos aluno(as) da manhã e 40% dos alunos(as) da tarde a dificuldade de compreensão das 
questões presentes nas provas, conteúdos decorebas que contribui para facilitar a aplicação 
da “cola”; outros 16% alunos(as) da manhã e 24% dos tarde responderam que o 
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desinteressados em sala de aula, com isso podendo adquirir uma média sem precisar se 
esforçar para estudar; 12% dos alunos(as) da manhã e tarde responderam insegurança na hora 
da prova.  

 Diante dos fatos analisados os resultados demonstram haver uma ligação entre o 
medo da reprovação e a dificuldade de compreensão do conteúdo relacionado à prova, para 
uma maior parte dos estudantes o medo da reprovação faz com que o aluno(a) se preocupe 
com a nota e a “cola” acaba funcionando como uma estratégia de obter boas notas. Verificam-
se ainda neste contexto outras justificativas usadas pelos alunos(as) na tentativa de explicar a 
utilização da “cola”, dificuldades com os conteúdos, insegurança com a prova, como também 
pode indicar uma negligência do aluno(a) com os estudos uma forma de obter vantagens para 
conseguir uma nota boa, mas sem grande esforço (LUCKESI, 2011, p. 415). Portanto, este 
debate reforça este estudo que pretende compreender o olhar dos estudantes sobre este 
tema. 

A “cola pode ser uma deficiência do sistema educacional brasileiro? 64% dos alunos(as) 
da manhã e 60% dos alunos(as) da tarde não consideram a “cola” como uma deficiência do 
sistema de avaliação educacional. Pois, segundo alguns estudantes da pesquisa: “A prova com 
“cola” é de responsabilidade do aluno(a) que está colando”; “Cada aluno(a) se responsabiliza 
pelos seus atos”, “Na maioria das vezes são os próprios aluno(a)s que não dão atenção para 
os conteúdos ensinados em sala de aula”. Os outros 36% dos alunos(as) da manhã e 40% da 
tarde veem a “cola” como uma deficiência do sistema educacional, justificando: “Os 
alunos(a)s só colam quando tem algumas deficiências nas matérias”.  “Sim, a cola é uma 
deficiência da educação brasileira porque mostra como o conhecimento de nossos alunos(as) 
é pouco”.   

Conforme os dados coletados, verificou-se que a maioria dos estudantes pesquisados 
não considera a “cola” como consequência da deficiência do ensino das escolas brasileiras. 
Esses resultados nos levam a pensar a relação entre o fenômeno da “cola” e a qualidade do 
ensino das instituições brasileiras, que valores e dificuldades relacionados à aprendizagem do 
estudante durante sua trajetória escolar encontram-se presentes ou ausentes no aluno(a) que 
“cola”.   

A “cola” conceituada como uma fraude contra o conhecimento escolar do estudante 
funciona como um apoio para alguns alunos(as) na realização das provas escritas, sendo 
também considerada como uma fraude contra os métodos avaliativos da escola.  Apesar de 
ser considerada uma prática que fere o código de ética escolar sua existência é algo corriqueira 
nas instituições de ensino formal, mesmo que os estudantes não enxerguem a “cola” como 
uma consequência da deficiência do ensino das escolas brasileiras, ela se encaixa nesta 
problemática do ensino escolar. 

A “cola” pode ser prejudicial a aprendizagem escolar do aluno(a)? Tem-se que 72% dos 
alunos(as) da manhã e 84% dos alunos(as) da tarde responderam sim; outros 28% dos 
alunos(as) da manhã e 16% dos alunos(as) da tarde responderam não.  

Observa-se nas respostas que apesar de eles considerarem prejudicial, esta resposta 
se contradiz com o uso da “cola” por grande parte dos estudantes, a questão é que mesmo 
tendo consciência que a pratica da “cola” é prejudicial para o desempenho escolar, o aluno(a) 
não faz dela sua inimiga, mas sim sua aliada.  

A “cola seria uma consequência do tipo de avaliação adotada em sala de aula? Verifica-
se que 72% dos os alunos(as) do período da manhã e 68% do período da tarde responderam 
que sim; 28% dos alunos(as) da manhã e 32% dos alunos(as) da tarde responderam que não. 
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A partir dos dados coletados ficou evidente que para a maioria dos estudantes a “cola” 
é uma consequência do tipo de avaliação trabalhada em sala de aula. A cobrança por nota faz 
das provas uma ameaça para os estudantes então como forma de defesa utilizam a “cola” 
sempre que se sentirem ameaçados.  Avaliações de múltiplas escolhas, provas com perguntas 
padronizadas, questões decorebas, o grau de dificuldade das avaliações desse tipo de prova 
comum nas escolas pode contribuir para a cola, claro que esses motivos são 

Na sua opinião é errado “colar”? Analisando as respostas do questionário 21 (vinte e 
um) alunos(as) do período da manhã e 22 (vinte e dois) dos alunos(as) da tarde responderam 
que “colar” nas provas avaliativas é errado. “ Sim, pois você pode alcançar boas notas, porém 
o mérito não será seu, e quem cola nunca aprende de verdade”. – “Sim, pois assim o aluno(a) 
não testa o que aprendeu na hora da avaliação”. – “Sim, porque todos os professores darão 
um conteúdo para o aluno(a) estudar então se colam é por falta de interesse nos estudos”. –“ 
Sim, porque sempre quem cola leva a maior nota do que aquela pessoa que estuda bastante. 
- Sim, porque as maiorias dos alunos(as) cola apenas para não reprovarem”.    

Outros quatro alunos(as) da manhã e três do período da tarde não acham a prática da 
“cola” um erro: “Não, porque só se usa esse método em um momento de dificuldade.  - “Colar 
é apenas uma forma que o aluno(a) encontra para se dar bem nas avaliações- “Colar é apenas 
uma forma de tirar boas notas” - É interessante observar que neste item do questionário, 
novamente a maioria diz ser errada a “cola”, no entanto, as respostas anteriores denotam 
haver um uso sistemático desta prática, pensamos que pela necessidade de aprovação e da 
nota e não pela preocupação com a compreensão dos conteúdos estudados.  

Diante destas discussões os estudantes têm a consciência que “cola” é errada, mas faz 
uso da mesma em alguns casos ficando evidente que a “cola” está presente no meio dos 
estudantes desta pesquisa. Verificam-se neste contexto justificativas usadas pelos alunos(as) 
na tentativa de explicar a utilização da “cola”, dificuldades com os conteúdos, insegurança 
com a prova, como também pode indicar uma negligência do aluno(a) com os estudos uma 
forma de obter vantagens para conseguir uma nota boa, mas sem grandes esforços (LUCKESI, 
2011, p. 415). Portanto, este debate reforça este estudo compreendendo o olhar dos 
estudantes sobre este tema. 

Por fim, apresentamos a questão aberta, em sua visão de estudante “colar” é? 
Considerando o grande número de respostas, nesta questão optamos por aglutinar as 
indicações mais frequentes por parte dos estudantes.  

- Errado, pois um estudante que cola nunca aprende nada. - A cola é um direito para 
acertar algumas questões. -Não ter aprendido nada sobre o conteúdo. - É uma maneira de 
adquirir respostas sem ter conhecimento colar é errado, mas ajuda muito quando se tem 
dificuldades em algumas questões. - Auxilio para a memorização. - Método que muitos 
alunos(a)s usam quando não conhecem o conteúdo da prova. -Um método de tirar dúvidas 
sobre o que estamos indecisos na prova. - Consequência do medo na hora da prova e de 
esquecer tudo que foi estudado. - É um modo do aluno(a) se livrar de questões difíceis. - Medo 
de ser reprovado. - Normal.  - Algo usado em certas matérias, pois não lembro as diversas 
formulas para os demais problemas. - É uma forma para conseguir boas notas em algo que 
você não sabe ou está confuso. - Errado. - Falta de interesse pelos estudos. - Algo errado que 
na maioria das vezes é utilizado por falta de estudo da matéria que será avaliada. - É uma 
forma dos estudantes que não se interessa conseguir fazer uma boa prova. - Uma maneira de 
tirar boas notas. 
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Pode-se perceber pelas diferentes respostas dos estudantes que a “cola” acaba se 
tornando um ato corriqueiro dentro da trajetória escolar, por várias questões apontadas por 
eles como o medo da reprovação, a forma como o conteúdo é repassado.  

Neste sentido tem que haver um debate mais aprofundado em torno destas questões 
de maneira franca e aberta, de maneira a entender que esta prática acontece não apenas por 
responsabilidade do estudante, mas também como a educação tem sido ofertada. Afinal, são 
os estudantes que estão saindo da fase final da educação básica, para ir para a universidade 
ou adentrar o mercado de trabalho. Avaliamos a necessidade de discutir a própria forma de 
avaliação que a educação formal tem utilizado para conhecer o ensino aprendizado dos seus 
estudantes. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
No decorrer do processo, consideramos ter alcançado os objetivos traçados pelo 

estudo, já que o foco foi compreender como os estudantes do ensino médio expressam sua 
visão a respeito de um tema polêmico, mas existente na trajetória educacional, a “cola”.  

Assim, diante dos resultados expostos nesta pesquisa, de modo geral, efetuou-se uma 
reflexão sobre o que pensa o aluno(a) sobre a “cola” durante o processo de avaliação do 
ensino e aprendizagem escolar. Tem-se que mesmo considerada como uma fraude contra a 
aprendizagem escolar a “cola” é, corriqueiramente, disseminada dentro das instituições de 
ensino da educação formal.   

Vimos que os estudantes têm certa consciência de que a “cola” é um ato desonesto 
cometido contra sua capacidade de aprendizagem, mas entende também como uma maneira 
de atingir boas notas e, consequentemente, ser aprovados. Neste sentido, “o que predomina 
é a nota: não importa como elas foram obtidas nem quais os caminhos [...]” (LUCKESI, 2008, 
p.18).  

A partir da análise do conjunto de respostas, ficou evidente que a “cola” representa 
para a maioria dos alunos(as) pesquisados um auxílio para memorizar os conteúdos 
trabalhados em sala de aula na hora da prova, as razões deste ato são as mais variadas 
possíveis desde as dificuldades com os conteúdos das provas, insegurança, preocupação com 
a nota, medo da reprovação até o desinteresse pelos estudos.  

Considera-se que nesta questão há uma única forma de avaliação sendo utilizada neste 
nível de ensino, e que, em muitas vezes, as provas são transformadas pelo professor em 
instrumentos de ameaças e não em um instrumento da aprendizagem do estudante.   

Com isso detectamos, a partir dos dados coletados, que a maioria dos estudantes já 
“colaram” em algum momento de suas trajetórias educativas quando das provas avaliativas, 
em especial por considerarem como o caminho mais eficientes para aprovação. Segundo os 
próprios alunos(as), isto estaria ligado em parte aos métodos avaliativos utilizados pelas 
instituições de ensino. A “cola” surge como consequência de uma educação 
descontextualizada, pois no decorrer do processo de ensino e aprendizagem escolar existe 
uma supervalorização da nota pelas instituições de ensino e, também por parte dos 
responsáveis pelo aluno(a) “[...] o importante é que tenha notas para serem aprovados [...]” 
(LUCKESI, 2008, p.19). 

O posicionamento dos estudantes pode indicar que os professores utilizam como único 
critério a nota da prova como indicador da aprendizagem do aluno (a), então 
consequentemente, logo existirá uma busca com foco somente para alcançar a nota 
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necessária para o sucesso, assim “[...] as notas se tornam divindades adoradas tanto pelo 
professor como pelo aluno [...]” (LUCKESI, 2008, p.24), para aqueles alunos(as) que por algum 
motivo se encontram com baixo rendimento escolar. Assim, a “cola” funcionaria como um 
meio para alcançá-la, então, considera-se que para este estudante a “cola” seria vista como 
uma prática desonesta, mas, no entanto, necessária para finalizar esta etapa da formação 
escolar.   

Entretanto, para outros a prática da “cola” é defendida como uma prática que fere a 
ética da escola, considerada desonesta contra os alunos(as) que não usufruem deste ato, 
levando a uma falsa aprendizagem. Ao mesmo tempo, ela é vista como uma ajuda, um auxílio 
para o aluno(a), pois ao “colar” este aluno(a) precisa conhecer a matéria, simplificá-la, fazer 
pequenas anotações do que ele achar importante do que vai cair na prova, como salienta 
Martins (2004) a “cola” é uma forma que o aluno(a) encontrou para aprender o que quer e 
como quer.  

Diante disto, consideramos que as avaliações fazem parte dos meios pedagógicos da 
escola, tornando-se peça importante para diagnosticar como a aprendizagem dos estudantes 
está ocorrendo. No entanto, ela não pode funcionar como algo que venha a prejudicar o 
aluno(a) e sim vista como uma possibilidade de identificar os avanços e as dificuldades que 
precisam ser trabalhadas na aprendizagem dos estudantes. Isto nos coloca uma questão, mas 
como identificar essas supostas dificuldades que possam vir a surgir caso esse aluno(a) utilize 
a “cola” para mascará-la com o intuito de tirar uma boa nota?   

Para a maioria dos estudantes desta pesquisa, ficou evidente que a “cola” é uma fonte 
de salvação quando não se tem o total domínio dos assuntos tratados nas avaliações 
escolares. A partir deste fato, reforça-se a necessidade de se repensar e ampliar os meios 
avaliativos que estão sendo aplicados em sala de aula. Isto significa questionar a maneira 
como o ensino está sendo trabalhado em sala de aula e inserir tantas outras formas que 
venham a despertar o interesse do aluno(a) em relação aos conteúdos das matérias 
trabalhadas em sala de aula, para que se possa despertar o interesse pela escola, pelo 
conhecimento.   

Consideramos que este tema deveria fazer parte de uma ampla discussão dentro das 
escolas, não apenas para uma ideia de punição, mas como uma reflexão sobre os caminhos 
do próprio processo de ensino e aprendizagem já que tem sido algo recorrente no ensino 
médio. A “cola” é uma reflexão ética, no entanto também deveria ser tomada como parte do 
processo de ensino e aprendizagem, pois põe em evidencia a forma como tem sido tratada a 
avaliação educacional nos diferentes setores da educação.  
  Diante de tal quadro, pode-se refletir que em verdade a “cola” faz parte de uma 
conduta dentro da escola, para os alunos (as) como uma ponte de salvação, para a escola um 
ato ilegal. É preciso estar ciente de que é necessário não só combater a “cola” durante o 
processo avaliativo, mas entender o porquê desse ato cometido por alguns estudantes da 
educação formal. 
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RESUMO: Este trabalho tem como foco apresentar resultados de uma pesquisa que se 
desenvolve na UFRN com a finalidade de identificar, caracterizar erros e dificuldades de 
aprendizagem que podem ser associadas às questões de matemática da prova do ENEM 2015, 
realizada por estudantes egressos do ensino médio que ingressaram nessa instituição, no ano 
de 2016. A metodologia aplicada foi a de análise de erros (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012), conferido 
aos distratores de maior frequência na resposta dos estudantes, obtidas por microdados dessa 
avaliação, fornecidos pelo INEP. Os resultados mostram um muito baixo desempenho dos 
estudantes quando se trata de erros relacionados às questões que exigem compreensão do 
conceito, fatos e procedimentos a respeito do tema: conhecimentos de estatística e 
probabilidade, como também de cálculos que envolvam os temas: conhecimentos algébricos 
e numéricos. Os quais de forma geral esses erros podem ser associados às dificuldades nas 
medidas de tendência central (médias) onde constata-se uma aprendizagem instrumental dos 
conceitos, fixando-se apenas na utilização e aplicação de fórmulas ou regras de cálculo 
(MARTINS, PIRES, BARROS, 2009). Com relação a estatística e probabilidade, os estudos de 
Pollatsek, A. et al(1987)  apontam  que  os  educandos  confundem o acesso  de um enunciado 
em linguagem vigente para linguagem simbólica e vice versa das probabilidades, com isso 
revela-se a dificuldade nessas transformações entre as linguagens. 
 
Palavras-chave: Matemática, Erros, Dificuldades de aprendizagem, ENEM 
 
 
1 A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA, ERROS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
 

A aprendizagem Matemática, juntamente com outras Ciências, é um componente 
curricular importante. Portanto, conteúdo que compõe a estrutura curricular, e divide o feito 
de estabelecer perguntas sobre as situações da vida cotidiana, refletir sobre o meio natural e 
do âmbito científico, que se apresentam ao estudante para eleger as respostas mais 
adequadas; dentre as possibilidades que se aplicam a cada realidade.  

Nesse contexto tem-se que na Matemática ocorrem muitas dificuldades em sua 
aprendizagem evidenciadas através de formas distintas. Pode-se dizer que: “desenvolvimento 
cognitivo dos alunos, currículo de matemática e métodos de ensino” (SOCAS, 1997) são 
formadores de um sistema complexo no processo de ensino e aprendizagem. Essas 
dificuldades se manifestam em forma de erros e estes possuem fontes diferentes, podendo 
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ser: “a presença de um esquema cognitivo inadequado e não somente como consequência da 
falta de conhecimento” (SOCAS, 1997). 

As dificuldades de aprendizagem de acordo com (SANCHEZ, 2004, p. 15-16) é: 
 

Um funcionamento substancialmente abaixo do esperado [...] algo 
heterogêneo, supõe problemas significativos na conquista das habilidades da 
leitura, de escrita e/ou matemática, que se acredita ser intrínsecas ao 
indivíduo, é possível encontrar superposição com outros problemas que não 
se devem a influências extrínsecas. 

 
Compreender essas dificuldades de aprendizagem é essencial para o planejamento de 

estratégias de ensino que possibilitem uma aprendizagem com solidez e consciência.  
Para a análise de erros, Abrate, Pochulu e Vargas (2006) assumem que o erro é a 

capacidade de ver os conceitos reais e procedimentais com a inclusão de ideias “contraditórias 
ou interpretações e falsas justificações”. Já Cury (2008) considera que a análise de erros é uma 
abordagem de pesquisa com fundamentações teóricas variadas, objetivos distintos e 
participação de todos os níveis de ensino nas amostras, mas também é “uma metodologia de 
ensino”, podendo ser empregada quando se detecta dificuldades na aprendizagem dos alunos 
e se quer explorá-las em sala de aula. Com isso, os erros ajudam aos professores a planejar 
estratégias que os auxiliem e produzam um melhor resultado no processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos. 

Nesse estudo, que tem o apoio da COMPERVE e CNPQ, cuja finalidade é a pesquisa dos 
erros e dificuldades de aprendizagem que hipoteticamente podem ser associados aos 
distratores mais frequentes nas respostas das questões de Matemática da prova do ENEM 
2015 de estudantes egressos do Ensino Médio que ingressaram na UFRN no ano de 2016. 

 
2 ERROS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 

 
No Ensino de Matemática, o estudo dos erros e dificuldades na aprendizagem dos 

alunos estabelece um marco fundamental no processo de ensino e aprendizagem. E nesse 
processo, as teorias que estudam os erros buscam identificá-los, determinar suas causas e 
principalmente organizar o seu ensino tendo em consideração essas informações (ABRATE; 
POCHULU; VARGAS, 2006). 

Para Rico (1995), “O erro é uma possibilidade permanente na aquisição e consolidação 
de conhecimentos e pode tornar-se parte do conhecimento científico”; ao verificar o erro, 
este pode aparentar uma falha no processo de ensino e aprendizagem de matemática, mas 
está em harmonia com o processo de construção de conhecimento científico.  

Nessa perspectiva assumimos que dificuldade de aprendizagem está inserida em uma 
relação dialética de “essência-fenômeno”, determinada como uma hipótese explicativa, e 
compreendida como a “que leva ao erro” (NÚÑEZ, RAMALHO, 2012). 

O ENEM, Avaliação de aprendizagem para os alunos egressos do ensino médio, revela-
se como uma “fonte significativa” para a obtenção de elementos relacionados a 
aprendizagens e não aprendizagens dos educandos, possuidores de diferentes componentes 
curriculares e de áreas de conhecimento (NÚÑEZ, 2017).  

Para essa pesquisa temos como objetivo geral a identificação, caracterização dos erros 
e dificuldades de aprendizagem de matemática no Ensino Médio, associados aos distratores 
mais frequentes selecionados por estudantes egressos da educação básica, nas questões da 
prova de Matemática do ENEM 2015. 
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Esse trabalho poderá ajudar aos docentes a utilizar os erros no processo de ensino 
e aprendizagem de Matemática formando um educando consciente e de forma eficaz 
compreender que os erros cometidos por esses estudantes são pontos de partida para 
uma aprendizagem sólida. Com isso, contribuindo para melhorar o ensino da Matemática 
no ensino médio, em especial, nas escolas públicas. 

A partir do objetivo geral, definimos as seguintes questões de estudo: 
 

a) Qual foi o desempenho dos alunos nas questões da prova de 
Matemática do ENEM 2015? 

b) Quais erros podem estar associados aos distratores com o índice de 
desempenho mais elevados nas questões da prova de Matemática do ENEM 2015? 

c) Quais as causas, consideradas como dificuldades de aprendizagem, 
podem estar relacionadas aos erros mais presentes nas questões da prova de 
Matemática do ENEM 2015? 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Esse estudo é de natureza descritiva e exploratória, fundamentada na 

metodologia de análises de erros (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012) como também na análise de 
desempenho, fundamentada na teoria clássica de análise de itens.   

Os dados dessa pesquisa foram obtidos dos microdados do INEP, e por sua vez, 
reorganizados pela Seção de Estatística da COMPERVE da UFRN, no sentido de selecionar 
os egressos do ensino médio que ingressaram na UFRN, no ano de 2016, pelo SISU, e 
realizaram o ENEM no ano de 2015. Para as análises quantitativas do desempenho dos 
estudantes, foram organizados os percentuais e as quantidades para cada opção de 
resposta (o gabarito e os 04 distratores) de forma tal a corresponder às questões dos 
quatro cadernos do banco de dados. 

Para identificar o grau de dificuldade das questões a serem analisadas, utilizamos 
o índice de desempenho (ID) ou de acerto como critério utilizado para definir essas 
questões. O (ID) define o percentual de candidatos que acertam o gabarito da questão, 
bem como mede o grau de dificuldade (PASQUALI, 2003). De acordo com (NÚÑEZ, 2017), 
dimensiona-se essa categoria utilizando subcategorias que são fixadas a partir de níveis 
de desempenho dos candidatos, estabelecidos no Quadro I. 

 
Quadro I: Índice de Desempenho ou de acerto 

Índice de Desempenho % de acerto 

Muito alto 75 - 100 

Alto 55 - 74 

Médio 45 - 54 

Baixo 25 - 44 

Muito Baixo 0 - 24 

                    Fonte: COMPERVE/UFRN (2016) 

 
Selecionamos as questões que apresentaram um índice de desempenho (ID) 

muito baixo, ou seja, aquelas cujo índice de acerto foi menor que 25%; dessas 
selecionamos o distrator com maior percentual de escolha dos estudantes. 
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As análises de erros foram realizadas de maneira tal para associar cada distrator a 
um erro ou a vários e criar hipóteses explicativas, ou seja, inferências como dificuldades 
de aprendizagem. A identificação e caracterização do erro serão feitas, partindo do 
diálogo crítico com referencial teórico, assumido nessa pesquisa, uma vez que os erros 
sempre são relativos e os distratores podem estar associados a vários erros.  Uma vez 
identificados os erros, foram classificados de forma sistematizada (NÚÑEZ, 2017). 

Para o estudo, foram utilizados os dados dos estudantes que ingressaram na 
UFRN, via SISU 2016, e responderam a prova de Matemática do ENEM no ano de 2015 
sem, no entanto, diferenciá-los pela origem do tipo de instituição em que finalizaram o 
ensino médio, sendo um total de 6876 estudantes. 

 
4 RESULTADO DA PESQUISA 

 
Os resultados e sua discussão foram organizados de modo a responder, na 

sequência, às questões de estudo, com a intenção de, por sua vez, atingir o objetivo geral. 
O desempenho dos alunos nas questões da prova de Matemática do ENEM 2015, 

de acordo com questão, habilidade e desempenho; estão expostos no Quadro II, seguindo 
o desempenho calculado pela equipe de estatística da COMPERVE/UFRN.  

 
            Quadro II: Questão, Habilidade e Desempenho de acordo com a Matriz do ENEM         2009 e 

setor de estatística da COMPERVE/UFRN. 
 

Questão Habilidade  Desempenho Questão Habilidade Desempenho 

136 H23 26,5 137 H19 28,8 

138 H15 87,5 139 H24 39,9 

140 H9 36,2 141 H20 73,3 

142 H24 29,1 143 H8 66,1 

144 H11 68,1 145 H21 12,3 

146 H5 23,9 147 H17 33,2 

148 H7 48,6 149 H28 8,8 

150 H25 47 151 H8 50,3 

152 H3 40,4 153 H10 34,2 

154 H23 66,5 155 H3 24,9 

156 H7 39,8 157 H18 27,8 

158 H30 10 159 H19 38,6 

160 H27 40,9 161 H13 49,3 

162 H4 45,1 163 H14 46,6 

164 H9 50,3 165 H21 11,7 

166 H29 20,5 167 H12 32,4 

168 H6 32,5 169 H1 59,7 

170 H2 23,6 171 H22 31,6 

172 H17 66,1 173 H16 70,9 

174 H10 47,9 175 H29 24,4 

176 H22 19,3 177 H1 66,9 

178 H26 90 179 H14 38,9 

180 H28 88,7 - - - 

           Fonte: Comperve/UFRN (2016) e os autores. 

 



42 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

De acordo com o Quadro II, podemos observar que as habilidades mais frequentes são 
as do intervalo H19 a H23, pertencentes à competência C5 divulgada pelo INEP de acordo com 
a matriz do ENEM 2009. Essa competência C5 define como: “Modelar e resolver problemas 
que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 
algébricas” (BRASIL, 2009); após vem os dos intervalos H7 a H9 da competência C2 “Utilizar o 
conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre 
ela” (BRASIL, 2009), depois H1 a H5 da competência C1 “Construir significados para os 
números naturais, inteiros, racionais e reais” (BRASIL, 2009); do intervalo H10 a H14 
competência C3 “Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade 
e a solução de problemas do cotidiano” (BRASIL, 2009), na sequência H27 a H30 de C7 
“Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos naturais e sociais e 
utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de 
probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição 
estatística” (BRASIL, 2009), aparecendo com uma habilidade a ser explorada nessa prova as 
habilidades H17 da competência C4 “Construir noções de variação de grandezas para a 
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano” (BRASIL, 2009) e H24 da 
competência C6 “Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de 
gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e 
interpretação” (BRASIL, 2009). 

Do total das 45 questões que compõem a prova de Matemática do ENEM 2015, 
podemos classificar de acordo com o Índice de desempenho (ID), como mostra o Quadro 
III. 

 
Quadro III: Índice de desempenho na prova de Matemática do ENEM 2015 

Índice de 
desempenho 

Questões Total % 

Muito 
Alto 

138, 178,180 3 6,7 

Alt
o 

141,143,144,154,169,172,173,177 8 17,8 

Mé
dio 

148,150,151,161,162,163,164,174 8 17,8 

Bai
xo 

136,137,139,140,142,147,152,153,156, 
157,159,160,167,168,171,179 

16 35,5 

Muito 
Baixo 

145,146,149,155,158,165,166,170,175,
176 

10 22,2 

Fonte: Os autores. 

 
Pode-se observar que o maior percentual de desempenho foi Baixo com 16 questões, 

um percentual de 35,5%; depois o Muito Baixo com 10 questões que equivale a 22,2%; Médio 
e Alto com 8 questões ambos com 17,8% e Muito Alto com 3 questões representando 6,7% 
do total das 45 questões que compõem o caderno de Matemática do ENEM 2015. Podemos 
verificar ainda que 75,5% do desempenho dos estudantes estão no intervalo de Médio para 
Muito Baixo e 24,5% estão no intervalo Alto para Muito Alto, revelando que esses estudantes 
ao assinalarem um dos distratores possuem algumas dificuldades na aprendizagem 
Matemática. 

Para identificar e caracterizar os erros que podem ser associados aos distratores, foram 
selecionados as questões com muito baixo desempenho, num total de 10 questões 
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perfazendo 22,2% do total das questões da prova. Em cada questão, foi selecionado o 
distrator de maior percentual de escolha pelos estudantes. Os dados desses itens e seus 
respectivos distratores estão na Tabela 1, a seguir. 

 
Tabela 1: Questões de muito baixo desempenho e distratores selecionados 
 

Tema Questão Opção de 
resposta 
(distrator) 

Erro % Quantidade de 
estudantes que 
escolheram o 
distrator 

Conhecimentos 
algébricos 

145 D Multiplicar 
as raízes da 
equação de 

2º grau. 

33 1334 

Conhecimentos 
numéricos 

146 D Somar a 
quantidade 

total de 
tábuas e 

dividir por 
10 de cm 
para m. 

25,8 1046 

Conhecimentos de 
estatística e 

probabilidade 

149 B Calcular o 
percentual 
levando em 
consideraçã
o o espaço 
amostral 

total e 
desse 

retirando o 
complemen
tar de 30%. 

41,5 1681 

Conhecimentos 
numéricos 

155 B Calcular 
44,5% de 

1202,00 e o 
resultado 

subtrair de 
1,1% de 
1202,00. 

25,9 1048 

Conhecimentos de 
estatística e 

probabilidade 

158 C Subtrair o 
total de 

percentual 
pela 

probabilida
de 

estabelecida 
como meta. 

31,7 1285 

Conhecimentos 
algébricos 

165 D Calcular 
apenas a 

raiz da 
equação e 

25 1014 
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substituir 
direto no 

log. 
Conhecimentos de 

estatística e 
probabilidade 

166 D Encontrar as 
médias 

aritméticas 
utilizando 
duas das 

cinco 
grandezas 
absolutas. 

41 1660 

Conhecimentos 
numéricos 

170 B Calcular 
como 

combinação
. 

44,8 1815 

Conhecimentos de 
estatística e 

probabilidade 

175 A Calcular P (I) 

= 
3

20
; P(II) e 

P(III) como 
soma e não 

produto 
desprezand
o a chance 
de não ser 
sorteado. 

22 892 

Conhecimentos 
algébricos 

176 E Calcular 
utilizando o 
eixo Y, como 
o eixo do 
cosseno. 

26,6 1076 

  Fonte: Comperve/UFRN (2016) e os autores. 

 
As análises dos erros e das dificuldades de aprendizagem associadas aos distratores de 

acordo com a Tabela 1 concedem fazer inferências para cada questão a seguir: 
Na Q145 o erro associa-se em calcular as raízes da equação do segundo grau e depois 

multiplicá-las entre si, quando o lado do quadrado é “d”, implicando que “d”>1, com isso 
deveria considerar a raiz cujo resultado assumisse esse resultado “maior que 1”. Essa 
dificuldade em relacionar a álgebra com elementos da aritmética, no caso, o valor das raízes 
da equação; implica na dificuldade dos estudantes na notação algébrica e uma forte tendência 
de utilizar elementos aritméticos (KLÖPSCH, 2010). 

 A Q146, no distrator D, hipoteticamente, o erro diz respeito somar a quantidade total 
de tábuas e dividir por 10 na transformação de cm para m, nota-se dois erros o primeiro a 
soma e depois a transformação de unidades de medidas. A situação problema exige cálculo 
do máximo divisor comum para encontrar o maior tamanho possível e menor que 2 metros 
para aproveitar tábuas de madeiras retiradas da casa. Dessa forma, poderia se aproveitar 
todas as tábuas da casa. Com isso evidencia as dificuldades de relacionar maior tamanho 
possível a menor de 2 metros como também de transformação de centímetros para metros. 

Na Q149, propõe como situação problema determinar o percentual probabilístico de 
o entrevistador ser compreendido em sua pergunta em inglês por três alunos entrevistados. 
Esse entendimento deveria ser feito baseado na compreensão da língua inglesa dos 
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entrevistados na fase final de seleção de intercâmbio. Escolhendo o distrator B, associa-se em 
calcular o percentual levando em consideração o espaço amostral total e desse retirando o 
complementar de 30%, referindo-se a probabilidade dos alunos que não compreendem e nem 
falam inglês. Dessa forma fica evidente a dificuldade de realizar o cálculo de porcentagem de 

70% sendo 
70

100
 e fazendo a multiplicação entre si necessária, pois eram três finalistas. Depois 

subtrair o resultado desse produto por 100 que representa os 100% do total de alunos da 
escola. 

A Q155, no distrator B, foi o mais assinalado, como essa questão relacionava a renda 
média mensal dos brasileiros sendo de R$1.202,00, podemos inferir que o erro é calcular 
44,5% de R$1.202,00 referente a soma dos 10% mais ricos  e o resultado subtrair de 1,1% de 
R$1.202,00 referente a soma dos 10% mais pobres. Para esse distrator a dificuldade dos 
estudantes evidencia em estabelece o valor médio da renda dos brasileiros ao total de 101,5 
milhões, aplicando separadamente os percentuais. 

A Q158, cujo distrator C foi o mais evidente, pretende-se calcular o percentual de 
vacinação do público alvo para prevenir o HPV cuja probabilidade desse público adquiri-la seja 
no máximo de 5,9%. O erro associa-se a subtrair o total de percentual pela probabilidade 
estabelecida como meta, resultando em 94,1%, portando escolhe-se dentre as cinco 
propostas aquele cujo somatório a 5,9% resulte em 94,1%. Nesse caso, a principal dificuldade 
dos estudantes na resolução dessa situação problema se dá quando existe um número de 
percentuais diferentes e sucessíveis, exigindo a resolução do problema, traduzindo e 
analisando as informações, fazendo uso de raciocínio percentual para os cálculos 
probabilísticos, dessa maneira deve-se promover o conceito probabilístico para auxiliar a 
leitura (SANTANA, 2011).  

A Q165, no distrator D, o erro diz respeito a calcular apenas a raiz da equação e 
substituir direto no logaritmo, com isso não calculando a altura. A situação problema 
apresentada exigia o cálculo de equação logarítmica para determinar a expressão algébrica 
que calcula a altura do vidro, era necessário localizar na figura os pontos definidos referentes 

à altura “h”, onde temos acima do eixo “x” 
ℎ

2
 e abaixo 

−ℎ

2
. Dessa forma, teremos duas 

equações: log(𝑎 + 𝑛) =  
ℎ

2
 e log(𝑎) =  

−ℎ

2
; somando-se esses logaritmos teremos como 

resultado uma equação do segundo grau, onde encontraremos como uma de suas raízes 𝑎 =
 𝑛+ √𝑛2+4

2
. Porém, a situação problema pede a altura do vidro, por isso deveria substituir na 

primeira equação logarítmica. A dificuldade dos estudantes para calcular o valor da altura, é 
mostrada por Silva (2016) como sendo uma forma mecânica e metódica da aplicação de 
fórmulas dos logaritmos, assim levando os estudantes a interpretar e desenvolver um 
raciocínio que não são apresentados no enunciado da questão.  

Na Q166, a exigência era aplicar o cálculo de uma das medidas de tendência central, 
nesse caso a média aritmética para saber a ordem de classificação dos candidatos desse 
concurso. Portanto, deveria somar as notas das cinco etapas expostas em um quadro e dividir 
por cinco, observando que na segunda coluna está localizada a média nas quatro primeiras 
etapas. O erro, hipoteticamente, relacionado ao distrator D, está em encontrar as médias 
aritméticas utilizando duas das cinco grandezas absolutas. A dificuldade dos estudantes nesse 
caso aplica-se pelo fato da inobservância que na segunda coluna estava a média das quatro 
primeiras etapas, ficando evidente a dificuldade de identificar e estabelecer relações entre a 
quinta etapa e as demais etapas do concurso, que no total eram cinco. Nesse caso, as medidas 
de tendência central (médias) constata-se uma aprendizagem instrumental dos conceitos, 
fixando-se apenas na utilização e aplicação de fórmulas ou regras de cálculo (MARTINS, PIRES, 



46 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

BARROS, 2009). 
Na Q170 avalia o conhecimento do cálculo de fatorial e do arranjo para obter as formas 

de acomodação em um voo com nove lugares para uma família formada por sete pessoas. O 
erro diz respeito a calcular como combinação uma situação com exigência de cálculo de 
arranjo. A dificuldade dos alunos nessa questão trata-se associar uma questão que envolve o 
cálculo do arranjo já que o enunciado pede “formas distintas”, por essa natureza temos os 
arranjos que importa a “ordem”, tais dificuldades são explícitas, pois confundem o invariante 
do conceito “ordenação”, no que troca, ou não em identificar as possibilidades distintas 
(ROCHA, 2011) e (VERGNAUD, 1991). 

A Q175, cujo distrator A foi o mais escolhido, diz respeito sobre uma competição com 
vinte equipes e cada uma dessas com dez atletas. Foi feita uma denúncia relatando que um 
dos atletas “havia utilizado substância proibida”, por isso, a organização propôs três modos 
distintos de escolher atletas para realizarem o exame antidoping. Portanto, a questão quer a 
comparação dentre as probabilidades do atleta suspeito ser sorteado dentro dos seguintes 
modos: modo I, sortear três atletas dentre todos os participantes; modo II, sortear primeiro 
uma das equipes e após sortear três atletas; modo III, sortear primeiro três equipes, sortear 

um atleta de cada uma das três equipes. O erro, hipoteticamente, é calcular P (I) = 
3

20
 direto 

sem determinar um para cada equipe, P(II) e P(III) como soma e não produto que é o caso 
desses eventos independentes, desprezando também a chance de não ser sorteado. As 
dificuldades de aprendizagem, em hipóteses se relacionam as estudadas por Falk (1986), 
observou que muitos educandos não distinguem entre uma probabilidade condicionada e a 
sua transposta, ou seja, entre as duas probabilidades P(A/B) e P(B/A). Os estudos de Pollatsek, 
A. et al(1987)  investigaram  que  os  educandos  confundem o acesso  de um enunciado em 
linguagem vigente para linguagem simbólica e vice versa das probabilidades, com isso revela-
se a dificuldade nessas transformações entre as linguagens.  

Q176, no distrator E, nessa situação problema avalia-se o conhecimento das 
propriedades relacionadas ao círculo trigonométrico relacionado a disponibilidade no varejo 
de produtos sazonais, em que há períodos  do ano onde são escassos ou abundantes, nesse 
último os preços são mais baixos, a procura é maior e a produção aumenta, por isso o 
questionamento é: qual o mês de produção máxima da safra do produto em relação ao menor 
preço. Na questão é ofertada uma equação que envolve o conteúdo de função cosseno, onde 
os estudantes deveriam situá-la no eixo “X” no círculo trigonométrico de raio 1 e estabelecer 
as suas respectivas propriedades. Dentre elas, a que responderia essa questão, seria onde a 
função é máxima e mínima. O erro diz respeito em calcular o cosseno de π utilizando o eixo 
de Y, que é o eixo do seno. Ficando explícita a dificuldade de relacionar as funções Seno e 
Cosseno no círculo trigonométrico em relação aos eixos de “X” e “Y”. Para Cajuela (2013), essa 
dificuldade ocorre na “compreensão” dos conceitos fundamentas do Seno e do Cosseno 
aliados a construção do círculo trigonométrico que são apresentados aos estudantes como 
“elementos vagos” e sem “muitas explicações”. 

De acordo com Núñez (2017), os erros são resultados da falta de “estratégias” 
utilizadas na resolução das questões de maneira correta, podendo significar a utilização de 
altas operações mentais dos estudantes nessas resoluções. 

Das análises realizadas, pode-se sistematizar quais os temas que mostraram 
dificuldades na aprendizagem nas questões da prova de Matemática do ENEM 2015. Tais 
habilidades por questão são: 

 
a) Q145 - relacionar a álgebra com elementos da aritmética; 
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b) Q146 - relacionar maior tamanho possível a menor de 2 metros como 
também a transformação de centímetros para metros; 

c) Q149 - realizar o cálculo de porcentagem de 70% à 
70

100
 e fazendo a 

multiplicação entre si necessária, pois eram três finalistas e subtrair o resultado 
desse produto por 100 que representa os 100% do total de alunos da escola; 

d) Q155 - aplicar separadamente os percentuais do valor médio da renda 
dos brasileiros ao total de 101,5 milhões; 

e) Q158 - traduzir e analisar as informações, fazendo uso de raciocínio 
percentual para os cálculos probabilísticos; 

f) Q165 - calcular o valor da altura, como sendo uma forma mecânica e 
metódica da aplicação de fórmulas dos logaritmos; 

g) Q166 - identificar e estabelecer relações entre a quinta etapa e as 
demais etapas do concurso; 

h) Q170 – calcular o arranjo, nesse caso, importando a ordem dos 
elementos; 

i) Q175 – identificar a linguagem vigente para linguagem simbólica e vice 
versa das probabilidades; 

j) Q176 – Compreender os conceitos fundamentais do Seno e do Cosseno 
aliados a construção do circulo trigonométrico. 

 
5 CONCLUSÕES 

 
O ENEM, uma prova que proporciona a seleção de estudantes para o ingresso em 

instituições superiores, dessa forma, poderá ajudar a melhoria dos processos de ensino e 
aprendizagem na educação básica. Os resultados dessas análises, mostraram que, de maneira 
geral, o desempenho foi baixo e muito baixo, possibilitando identificar os erros e dificuldades 
na aprendizagem que hipoteticamente suporta ser associados aos distratores de maiores 
escolhas nas questões da prova de Matemática 2015. 

O tema de Estatística e Probabilidade, composto por conteúdos essenciais para a 
aquisição do conhecimento matemático (tratamento da informação) para atuar na sociedade 
(BRASIL, 1999), revela que erros e dificuldades de aprendizagem nesses conteúdos foram os 
que mais se evidenciaram no ano de 2015 na prova de Matemática do ENEM.  De forma geral, 
os erros associados aos distratores referentes a esse tema diz respeito ao que Movshovitz-
Hadar, Zaslavski e Inbar (1987) relatam: uso errado de dados, linguagem mal interpretada e 
inferência logicamente inválida. 

Com relação às dificuldades de aprendizagem relacionadas a esses erros, podemos 
associar a “os processos de pensamento matemático” com “o processo de ensino da 
matemática” (SOCAS, 1997). Nessa direção, (ABRATE; POCHULU; VARGAS, 2006), alertam para 
o “fazer matemático”, que promova a capacidade de argumentar logicamente não devendo 
ser contra aos métodos intuitivos para estimativa, podendo valorizar os exemplos e 
contraexemplos, que permitam a obtenção de resultados e métodos corretos na resolução 
das questões. 
 Os resultados desse estudo, podem contribuir como um referencial teórico para os 
professores refletir de forma crítica o processo de ensino e aprendizagem da Matemática na 
educação básica. Essa pesquisa permite uma compreensão profissional para o ensino dessa 
disciplina, podendo contribuir e colaborar com eficácia para a aprendizagem dos estudantes. 
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RESUMO: O presente artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso, no qual tivemos 
como foco as concepções dos professores supervisores no PIBID Música/UERN a respeito de 
diferentes aspectos da prática pedagógica musical. Especificamente neste trabalho, damos 
ênfase ao discurso sobre planejamento e avaliação dos mesmos. A fundamentação teórica é 
feita com base nas pesquisas de Beineke (2000), Del-Ben (2001) e Abreu (2015), que dissertam 
sobre as concepções de professores acerca de práticas de ensino da música, dando “voz” ao 
pensamento dos professores. Utilizamos na pesquisa uma abordagem qualitativa tendo como 
principais ferramentas de coleta de dados, as entrevistas semiestruturadas e a análise dos 
planos de aulas dos professores juntamente com os relatórios do Programa. Os resultados 
obtidos, com base na fala dos professores supervisores, mostram que o PIBID Música/UERN 
tem auxiliado através da ampliação de recursos didáticos pedagógicos, bem como uma 
atualização a respeito de conceitos, características e novas metodologias no ensino da música 
possibilitando assim uma formação continuada do professor efetivo da escola.    

Palavras chave: Ensino de música; PIBID; Concepções pedagógico-musicais.   

1 Introdução  

A temática sobre prática pedagógico-musical escolar envolve vários aspectos no 
cotidiano de qualquer educador musical. Nesses aspectos ao qual ela está envolvida, 
destacamos o planejamento e a avaliação, pois, tudo que é desenvolvido em sala de aula 
depende de um planejamento bem pensado e elaborado e de uma avaliação consistente, já 
que, para que uma prática seja eficaz é necessário ter objetivos e critérios pré-estabelecidos, 
sendo estes fomentados a partir das vivências do próprio professor no seu cotidiano. Isso 
torna relevante a compreensão sobre como esse educador concebe a própria prática, com 
base em que aspectos ele organiza e planeja suas aulas e avalia seus alunos. Tendo isso em 
mente, a proposta desse trabalho é relatar as concepções sobre práticas pedagógico-musicais 
dos professores supervisores a partir do programa PIBID Música/UERN.   

O Subprojeto PIBID/Música na UERN teve início em 2013. A proposta do subprojeto de 
Música é de proporcionar uma reflexão teórico/prática acerca do que deve ser trabalhado em 
uma aula de Artes/Música, tanto para os bolsistas quanto para os professores das escolas 
contempladas com o Programa. Esses momentos de planejamentos ocorrem em reuniões 

                                                           
10  Graduado em música pela UERN. Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO (UERN, 
UFERSA, IFRN). E-mail: romaedmusical@gmail.com. 
11 Mestre em música pela UFPB. Professor no curso de Licenciatura em Música da UERN. E-mail: 
amjnader@gmail.com. 
12 Doutor em educação musical pela UFRGS. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO 
(UERN, UFERSA, IFRN). E-mail: giannribeiro@gmail.com. 
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semanais, juntamente como o coordenador de área, e tem o foco centrado nas análises dos 
documentos oficiais (PCNs, DCNs e BNC etc.)13 e na literatura relacionada à Educação Musical.  

As ações previstas no subprojeto visam orientar e articular todo o desenvolvimento na 
prática, nas escolas onde o mesmo está inserido. 

O universo da pesquisa é formado pelos quatro professores supervisores que 
participam do PIBID Música/UERN, os quais atuam em escolas da rede estadual de ensino, na 
cidade de Mossoró-RN, sendo estas vinculadas à IES no qual o Programa é desenvolvido. Esses 
professores, responsáveis pela disciplina Artes, fazem parte do Programa desde o ano de 2013 
e participam das reuniões semanais que acontecem no campus central, que norteiam e 
articulam as ações previstas pelo Programa. 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Na pesquisa foi utilizada uma abordagem qualitativa, visando compreender as 
concepções dos professores supervisores do PIBID Música/UERN em relação à prática 
pedagógico-musical. Nessa proposta, a pesquisa qualitativa nos proporciona uma visão mais 
ampla sobre o nosso objeto de estudo, que no caso em questão, eram as concepções dos 
supervisores. Nesse sentido, “os investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem estão 
interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas” (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 50). 

Foi elaborada uma entrevista semiestruturada e criado um roteiro, visando um melhor 
desenvolvimento da mesma. O roteiro traz perguntas dentro de uma categorização de 
assuntos pertinentes com o objetivo geral da pesquisa. No presente artigo, enfatizamos a 
categorias referentes à Avaliação e ao Planejamento, tendo como proposta compreender 
como os professores supervisores programa desenvolvem essas temáticas na prática. 

Através das entrevistas foi possível conhecer um pouco da formação acadêmica dos 
professores supervisores. Os professores14 A e D tem uma formação específica em música 
enquanto o professor C é formado em letras e artes e possui vivência musical através do 
conservatório e a atuação em bandas de música. Já o Professor B tem uma formação voltada 
para a educação artística com um trabalho voltado para o teatro e a cultura. Vejamos a tabela 
a seguir. 

Tabela 1: Formação dos professores 

Supervisores Formação Acadêmica 

Professor A Licenciatura em Música 

Professor B Graduação em Pedagogia; Graduação em Artes Cênicas; Especialização 
em Psicopedagogia e Mestrado em Ciências Sociais. 

Professor C Licenciatura em Letras e Artes com Habilitação em Língua Inglesa; 
Conservatório de música e atuação em bandas de música. 

Professor D Licenciatura em Música. 

                                                           
13  Parâmetros Curriculares Nacionais; Diretrizes Curriculares Nacionais; Base Nacional Comum Curricular. 
14 Para preservar o anonimato dos entrevistados e proporcionar uma maior liberdade na pesquisa, decidimos 
designar uma letra identificando cada professor supervisor: Professor A, Professor B, Professor C e Professor D. 
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Fonte: Entrevistas 

Verificamos a partir da tabela 4 que três dos quatro professores tem formação 
especifica em música e um com formação em artes cênicas. Tal fato auxiliou o 
desenvolvimento de atividades musicais em consonância com os planos de aula evitando 
assim, uma quebra na progressão do plano da disciplina. 

Outro instrumento usado para a coleta dos dados foi o uso da pesquisa documental, 
visando conhecer os documentos produzidos pelos próprios professores supervisores e pelo 
PIBID Música/UERN, sendo esses: planos de aula dos Professores e os Relatórios do 
subprojeto. Esses documentos complementaram as informações obtidas através das 
entrevistas. Após todos os dados, entrevistas e documentos serem coletados, foram feitas as 
análises dos conteúdos com as informações referentes às concepções dos professores e a 
organização de seus planejamentos, sendo que a partir das transcrições das entrevistas, 
temos o ponto central da pesquisa. 

Para compreendermos as concepções dos professores supervisores em relação à 
própria prática pedagógico-musical, fez-se necessário as leituras de pesquisas já realizadas 
com o foco voltado para “o pensamento do professor de música”. Nessa perspectiva, 
apresentamos nossa fundamentação teórica tendo por base as pesquisas feitas por: Beineke 
(2000); Del-Ben (2001); e Abreu (2015). Essas pesquisas tem um olhar voltado para o discurso 
do professor em relação a sua prática pedagógico-musical.  

3 SOBRE CONCEPÇÃO  

O termo “concepção” diz respeito ao conceito ou entendimento sobre determinado 
assunto. Em sua dissertação, Abreu (2015) comenta sobre o sentido de “concepção”. 

 
 

O termo concepção tem um sentido amplo e uma capacidade, ação ou efeito de 
compreender ou perceber algo, dar uma opinião, uma ideia, pode ser uma 
concepção adquirida ao longo da vida. Trazendo para nossa discussão em Educação 
Musical, a concepção sobre o ensino de música deve ser entendida e compreendida 
de forma a identificar o relacionamento do educador com a área que ele leciona e 
sua concepção de mundo (ABREU 2015, p. 24). 

 
   

Nessa mesma ideia, temos: 
 
 

[...] o termo “concepção”, significa um conjunto de ideias, crenças, entendimentos e 
interpretações de práticas pedagógicas relativas à natureza e ao conteúdo, aos 
alunos e à forma como aprendem, aos professores e ao papel que esses possuem 
em sala de aula, e ao contexto em que a prática ocorre (OLIVEIRA 2007 apud ABREU, 
2015, p. 25). 

 
 

Nesse sentido, vemos que o pensamento do professor está ligado as suas vivências 
pessoais ou adquiridas no cotidiano e em sua visão de mundo, e, a partir dessa junção de 
saberes, sua concepção sobre determinado assunto é moldada. 

Ainda nessa perspectiva, Del-Ben (2001, p. 29) enfatiza: “o termo concepção traz em 
si uma conjunção entre o professor, como indivíduo que pensa o ensino e sobre o ensino, suas 
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práticas em sala de aula e o contexto institucional e social no qual atua”. A ideia do professor 
“pensar o ensino sobre o ensino” faz do discurso dele algo significante de ser compreendido 
e analisado. No trabalho em questão iremos nos deter ao pensamento dos professores 
supervisores, no sentido de conceitos e visão sobre o ensino de música na escola e seus 
objetivos, em como eles justificam sua organização no planejamento a partir das suas próprias 
ideias sobre ensino. 

4 PLANEJAMENTO  

Pensar sobre o planejamento é uma das etapas que requer uma atenção especial na 
vida de qualquer educador. Ter uma ideia prévia do que se quer trabalhar é fundamental para 
que se possa desenvolver uma prática ou um resultado satisfatório na execução desse plano. 
Sobre a importância do planejamento, lemos o seguinte: 

 
 

A importância do planejamento esta justamente no fato de ele ser uma projeção 
daquilo que queremos, daquilo que pretendemos em relação ao ensino e de como 
ele poderá ser realizado em sala de aula. Mas é preciso ter em mente embora o plano 
oriente a ação de ensinar, definindo um caminho para sua realização, isso não 
significa que essa ação possa ser determinada previamente em todos seus detalhes 
(HENTSCHKE; DEL-BEN, 2003, p. 178). 

 
 

A ideia de planejar é ter aquilo que queremos ou esperamos posto em prática, e a 
partir do momento em que sabemos o que iremos desenvolver, temos condições de 
proporcionar uma prática sólida em sala de aula. Abreu (2015) comenta que o planejamento 
existe para que o professor não tenha uma aula solta ou pensada de última hora. Isso nos 
mostra que estar atento aos detalhes, naquilo que queremos aplicar, faz toda diferença e 
enriquece o trabalho docente. 

A Professora B nos mostra um cuidado com o seu planejamento anual. 
 
 

Eu faço um planejamento anual! Geralmente eu faço nas férias, porque eu sou um 
pouco perfeccionista com a didática... Durante as férias eu faço um projeto e 
apresento aos alunos no primeiro dia de aula, e de acordo com a aceitação deles a 
gente desenvolve ou se for necessário a gente faz as alterações que julgar necessário 
(PROFESSORA B, 2016).  

 
 

Ela ainda aponta que o seu planejamento não se baseia em um livro didático, “eu não 
organizo meu conteúdo através de sumário de livro didático” (PROFESSORA B, 2016).  
Seguindo a mesma ideia da Professora B, em relação ao plano anual, a Professora A aponta as 
dificuldades de se planejar quando não se tem um apoio didático satisfatório, ou até sem esse 
recuso específico de um livro didático, que deem subsídios para o planejamento. Ela enfatiza: 

 
 

O meu planejamento é construído na escola no inicio do ano. Quando se tem um 
livro, a gente planeja em cima do livro. Muitas vezes o conteúdo passa bem 
superficial sobre todas as áreas de artes. O professor faz o esqueleto da sua aula e 
depois vai preencher, procurando na internet, em outros livros as informações de 
cada conteúdo (PROFESSORA A, 2016). 
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O Professor C já organiza o seu planejamento com base no Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da escola, “Basicamente a gente trabalha o planejamento com base no planejamento 
anual que já é advindo do PPP, que é fixo. A gente trabalhar geralmente: artes visuais, depois 
eu trabalho teoria musical” (PROFESSOR C, 2016). Podemos constatar que há uma mescla de 
conteúdos, que não se restringem apenas a música. Na mesma perspectiva, a Professora D 
busca essa interdisciplinaridade e enfrenta dificuldades com falta de conteúdos voltados para 
a música, nos livros didáticos. 

 
 

Claro que o é muito vago (conteúdos dos livros didáticos), principalmente no 
conteúdo de música, mas eu procuro sempre inserir o ensino de música nas outras 
áreas... Hoje eu consigo fazer por série. Dividir os conteúdos para cada turma e faço 
o plano de curso o ano inteiro, podendo ser modificado (PROFESSORA D, 2016). 

 
 

No discurso dos professores supervisores é possível perceber um cuidado com o 
planejamento. Todos apresentaram o uso de um planejamento anual, sendo que o mesmo 
sempre estará sujeito a alterações, de acordo com a necessidade, seja do professor ou da 
escola. Eles apontam para a dificuldade em relação a um material didático (livros da escola) 
que possibilite o suporte necessário às aulas. As pesquisas que eles próprios realizam e o 
cotidiano em sala de aula (realidade na prática) dão o suporte para a realização de seus 
planejamentos. 

5 AVALIAÇÃO 

A avaliação tem um papel significativo no processo de ensino. É a partir dela que o 
professor pode analisar os resultados obtidos pelo aluno ou pensar em todo o processo que 
foi desenvolvido nas aulas: participação, interação e interesse por parte do aluno nas 
atividades propostas no planejamento. 

 
 

É pela avaliação, isto é, pela análise e reflexão sobre o que acontece e sobre o que 
aconteceu durante o ensino, sobre a interação dos alunos com os conteúdos e 
atividades desenvolvidas, sobre suas respostas, suas ações, suas dúvidas e 
questionamentos, sobre nossa forma de atuar coma professores, que podemos 
tomar consciência de nossa prática. Avaliar e estabelecer um diálogo entre o que foi 
planejado e o que constituiu, de fato, a prática de ensinar (HENTSCHKE; DEL BEN, 
2003, p. 184). 

 
 

Ter a consonância entre o planejamento e a prática resulta em uma avaliação 
consistente e significativa. Pensando na avaliação como um processo formativo, Abreu (2015, 
p. 97) aponta para a importância de relacionar “o conhecimento adquirido com o trabalho 
desenvolvido”. Isso vai de encontro à proposta de analisar o “todo” do aluno, tudo aquilo que 
ele tem assimilado e reproduzido. 

O Professor C procura avaliar seus alunos a partir da participação deles nas atividades 
propostas, através de observações e da própria prática desenvolvida pelos alunos. 
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A minha avaliação eu faço pela participação do aluno... Eu gosto de avaliar pela 
participação do aluno, pela entonação das notas musicais que ele faz, pelos trabalhos 
que ele entrega. A minha avaliação é um pouco diária! Todo dia eu to observando se 
realmente a minha turma esta aprendendo. Se ela não estiver, eu repito, procuro 
outras ferramentas para analisar e ver se realmente aquilo ficou (PROFESSOR C, 
2016). 

 
 

A Professora A, embora tenha que cumprir a proposta avaliativa presente no PPP da 
escola, procura observar a participação dos alunos no desenvolvimento das atividades. 

 
Já é definido no PPP que a gente tem que avaliar o aluno com uma nota, uma prova 
escrita, mas também eu utilizo o desempenho do aluno. Faço um diagnóstico no 
inicio do ano e vejo o crescimento do aluno, o que ele tem aprendido e o que está 
pondo em prática (PROFESSORA A, 2016). 

 
 

Essa é a mesma abordagem usada pela Professora D, na qual ela procura avaliar seus 
alunos continuamente em tudo que realizado em sala de aula. 

 
 

A minha avaliação vai muito com a participação, os caderninhos prontos, ajeitados, 
organizados e respondidos: a questão da prática também, eles têm que mostrar o 
que aprenderam, e também com a questão da prova escrita quando termina o 
bimestre.... Eu posso dizer que a minha avaliação é contínua! (PROFESSORA D, 2016). 

 

 A Professora B, por sua vez, segue um processo avaliativo que faz parte de seu projeto 
didático anual. Ela nos apresenta, “no meu próprio projeto didático pedagógico eu já digo 
como é a forma de avaliação... uma atividade avaliativa escrita e sem consulta” (PROFESSORA 
B, 2016). Essa atividade avaliativa é uma parte da nota, sendo que a outra parte é através de 
trabalhos de pesquisa, onde os alunos socializam seus trabalhos por meio da página do 
facebook, gerando uma troca de informações, “quem faz a postagem ganha os quatro pontos, 
e os outros dois pontos que fecham a média é justamente a partir da frequência do aluno e 
participação em sala de aula” (PROFESSORA B, 2016). O processo avaliativo da professora fica 
organizado entre: prova escrita, trabalho de pesquisa e participação em sala de aula. 

No discurso dos professores é possível constatar dois tipos de avaliações. Uma é a 
avaliação somativa, na qual são aplicados provas e trabalhos visando constatar se os alunos 
assimilaram o conteúdo proposto. A outra é a avaliação processual, sendo essa voltada para 
as atividades que são realizadas com base na participação dos alunos nas atividades 
propostas. O ponto central dos discursos dos professores foi em relação a um olhar ativo sobre 
a participação dos alunos em sala de aula e a interação com as atividades.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, tivemos como foco os discursos dos professores supervisores que 
atuaram no PIBID Música/UERN de 2013 a 2015, haja vista que os mesmos já possuíam suas 
vivências em sala de aula, conviviam com a rotina de planejamentos, avaliações e à docência 
propriamente dita. 

Dentro da perspectiva proposta, com o foco voltado nos aspectos referentes ao 
planejamento e a avaliação em suas aulas foi possível constatar que tudo aquilo que rege as 
suas práticas pedagógico-musicais está ligado as suas vivências pessoais e a sua visão de 
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mundo. A construção da concepção envolve a junção de vários saberes, adquiridos na 
academia, no cotidiano ou em suas particularidades, haja vista que o professor de música da 
educação básica é um ser que pensa e reflete sobre a sua prática educativa musical. 

Essa pesquisa se mostrou relevante no sentido de dar “voz” ao pensamento dos 
professores supervisores do PIBID Música/UERN, professores esses que, refletem sobre tudo 
aquilo que dá alicerce ao seu planejamento e visão em relação a educação musical escolar.  
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: re-ligar saberes na 
complexidade cotidiana 

 
Francisco Canindé da Silva15 

Jaciária de Medeiros Morais16 
 

RESUMO: Muito se fala sobre práticas pedagógicas educativas, fora de seus contextos 
cotidianos, algumas vezes a partir de um absoluto desconhecimento em relação ao que 
acontece por dentro, entre seus praticantes-pensantes. Compreender essas práticas na 
educação de jovens e adultos, considerando a complexidade de saberes que se cruzam, se 
inter-relacionam e se re-ligam para transformar-se tem se constituído objetivo de nossas 
pesquisas com este público, especificamente por se tratar de homens e mulheres com amplas 
experiências de vida e de trabalho. Assim, um mergulho profundo nos cotidianos de 
professores desta modalidade educativa se caracteriza procedimento metodológico 
indispensável para que possamos conhecer, desde dentro, o que e como estão produzindo 
conhecimento nas interações que mantem com os estudantes jovens e adultos. Compreender 
a diversidade de práticas que revela este mergulho só tem sido possível pelo desafio teórico 
assumido de virar de ponta cabeça, apostando em epistemologias da complexidade que 
articula outras lógicas para além das já conhecidas. Resultante destes processos teóricos, 
epistemológicos e metodológicos de realizarmos pesquisas e de compreendermos práticas 
cotidianas na educação de jovens, adultos e idosos, reconhecemos que professores desta 
modalidade re-ligam saberes, reinventam práticas, re-agregam valores e constroem na 
parceria com estudantes e outros praticantes destes cotidianos, nos diferentes espaços de 
aprendizagem, sistemas de emancipação social com apoio em utopias individuais e coletivas. 

Palavras-chave: Educação de jovens, adultos e idosos. Práticas pedagógicas. Cotidianos. 
Complexidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O campo de estudos, pesquisas e práticas que envolve a Educação de Jovens, Adultos 
e Idosos (EJA), tem buscado cada vez mais interagir com os cotidianos desta modalidade 
educativa e de ensino, especificamente por compreender estes cotidianos enquanto espaços-
lugares de múltiplos acontecimentos, de construção e entrecruzamento de saberes, de 
emergências, incertezas e de complexidades – todos eles muito férteis de traduções, reflexões 
e recomendações a processos formativos docentes e práticas organizativas de ensino e 
aprendizagem. 
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59 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Práticas pedagógicas cotidianas da EJA desenvolvidas em espaços escolares e não 
escolares, capturadas sob o olhar epistemológico dos estudos dos cotidianos têm reconhecido 
e desenvisibilizado diferentes saberes, valores, crenças e conhecimentos de seus usuários. 
Possivelmente, essa seja uma das questões que mais tem impulsionado a realização de 
pesquisas nesses espaços-lugares e com essa abordagem epistemológica e política. 

Contudo, esse não é um trabalho teórico e metodológico muito aceitável no contexto 
das ciências reducionistas que entendem o objeto de estudo separadamente do sujeito e 
sobre ele exerce influência e controle. Diferente desse modo de ver e compreender a 
realidade social, os estudos cotidianos realizam, como nos ensina Certeau (2011) um trabalho 
de caça não-autorizada, atento aos indícios (GINZBURG, 2012) que tecem as práticas, 
especificamente aquelas que o racionalismo reducionista tenta estrategicamente invisibilizar 
(SANTOS, 2009), excluindo-as e consequentemente marginalizando-as.  

Nesse contexto, muitas têm sido as iniciativas metodológicas criadas por 
pesquisadores e estudiosos que se aventuram em estudar/conhecer cotidianos sociais, 
educativos, escolares e não escolares. Alves (2008) apresenta no conjunto de suas 
experiências docentes e de pesquisadora em educação, alguns movimentos que considera 
importantes para realização de pesquisas nos/com os cotidianos. O sentimento de mundo e o 
Virar de ponta cabeça17são dois movimentos usados nesse contexto de escrita reflexiva em 
que se busca re-ligar saberes na complexidade cotidiana.  

Resultante destas apostas teóricas, epistemológicas e metodológicas de realizarmos 
pesquisas e de compreendermos práticas cotidianas na educação de jovens, adultos e idosos, 
reconhecemos que professores desta modalidade re-ligam saberes, reinventam práticas, re-
agregam valores e constroem na parceria com estudantes e outros praticantes destes 
cotidianos, nos diferentes espaços de aprendizagem, sistemas de emancipação social com 
apoio em utopias individuais e coletivas. 

O trabalho, portanto, se organiza em dois momentos interdependentes, traduzindo 
um pouco de nossa experiência epistemológica e metodológica, empreendida com essa 
abordagem de pesquisa no campo da EJA. No primeiro momento, apresentamos algumas 
concepções teóricas em construção, realçando compreensões acerca dos estudos dos 
cotidianos e do pensamento complexo; em seguida fazemos uma discussão metodológica com 
alguns estratos de práticas pedagógicas cotidianas da EJA. 

Assim, acreditamos que o trabalho revela por suas apostas, pressupostos, existências 
e possibilidades para realização de trabalhos de pesquisa na educação de jovens, adultos e 
idosos. 

 
2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COTIDIANAS DA EJA NO CONTEXTO DO PENSAMENTO 
COMPLEXO E DOS ESTUDOS DOS COTIDIANOS 

 
Entendemos por práticas pedagógicas cotidianas da EJA todas as atividades, ações e 

movimentos realizados pelos diferentes sujeitos nas múltiplas redes de saberes-fazeres-
poderes criadas nas interações sociais e educativas que estabelecem. Assim, consideramos 
impossível submetê-las a formalidade de ciências reducionistas, por entendermos que é no 
movimento sistêmico-complexo que se tecem, se amplificam e se inter e transdiciplinarizam 
                                                           

17 Beber em todas as fontes e, Narrar a vida e literaturizar a ciência são dois outros movimentos criados pela 

referida autora que ajudam na tessitura do trabalho, mas não estão diretamente referendados nesta construção 

discursiva. 
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sem se restringir a uma coerência fechada como discute Bourdieu (2009, p.142): “É preciso 
reconhecer na prática uma lógica que não é a da lógica para evitar lhe pedir mais lógica do 
que ela pode oferecer e de se condenar assim ou a lhe extorquir incoerências, ou a lhe impor 
uma coerência forçada”. 

A esse respeito, e novamente reforçando nossa crítica as ciências de caráter 
reducionista, recorremos a Bourdieu (2009, p. 135) para dizer que: “A prática científica está 
tão destemporalizada que tende a excluir até mesmo a ideia do que ela exclui: uma vez que 
ela não é possível senão em uma relação com o tempo”. De fato, as práticas pedagógicas da 
EJA são criadas no entrecruzamento cotidiano que tem um ritmo e tempo muito específicos, 
inerente as relações de seus praticantes. Tempo, espaço, lugar e sujeitos se inter-relacionam 
a todo tempo e o tempo inteiro porque são decorrentes e produtores de si mesmos. “[...]toda 
lógica prática, não pode ser percebida senão em ato, isto é, no movimento temporal” 
(BOURDIEU, 2009, 153). 

Nesse sentido, práticas pedagógicas cotidianas, sua diversidade e amplitude 
epistemológica tem requerido olhares e práticas complexas dos pesquisadores e educadores 
da EJA. Cindir, re-ligar, re-juntar tem se constituído desafio e objetivo permanente de seu 
trabalho que pela natureza vem requerendo abordagens complexas que ajudam a ver todo 
pela parte sem a ela se reduzir. 

O pensamento complexo, especificamente na abordagem do pensador francês Edgar 
Morin tem colaborado filosoficamente para que realidades cotidianas, sociais e culturais 
possam ser compreendidas e traduzidas em seus distintos processos de construção. Para o 
referido autor, o pensamento complexo é um sistema que agrega como semântica, incertezas, 
desordem e imprevisibilidades. “é complexo o que não pode se resumir numa palavra-chave, 
o que não pode ser reduzido a uma lei nem a uma ideia simples” (MORIN, 2011, p. 5). 

Ainda sobre o que articula o pensamento complexo, Morin (2011) afirma que seu 
surgimento acontece quando o pensamento simplificador-reducionista não consegue traduzir 
as múltiplas práticas e saberes, mas não rejeita explicações organizadas pela ordem, clareza e 
simplificações. Esta abordagem agrega, também, o pensamento que reduz, simplifica, 
inclusive reconhecendo sua natureza excludente. “A ambição do pensamento complexo é dar 
conta das articulações entre os campos disciplinares que são desmembrados pelo 
pensamento disjuntivo” (MORIN, 2011, p. 6). 

Capturar as múltiplas práticas produzidas nos movimentos cotidianos da educação de 
jovens, adultos e idosos, traz, portanto, o desafio de enfrentar as inúmeras bifurcações que 
ocorrem entre os sujeitos, espaços, lugares, inclusive aquelas que se configuram como 
práticas de incertezas e ou de solidariedade. A esse respeito, pesquisadores complexos mais 
se aventuram em seus cotidianos de pesquisa, do que propriamente realizam averiguações, 
observações com base em escolhas previamente decididas. Aventurando-se nos cotidianos 
sem a pretensão de mensurá-los, os múltiplos saberes se agregam na perspectiva complexa 
do pesquisador, inclusive reconhecendo em suas vozes, atitudes, práticas e tantas outras 
maneiras de construção de conhecimento. 

Estamos, nesse sentido, convictos de que as práticas pedagógicas cotidianas da EJA são 
irredutíveis e dificilmente serão capturadas em sua completude, já que a transitoriedade que 
complexamente alinhava o cotidiano e tudo o que é por ele e nele tecidos são efêmeros, 
fugazes e deslizantes. Cotidianos são, por assim dizer, invenções, artes de fazer (Certeau, 
2011) que não se repetem e não se reproduzem como iniciadas, sendo dada a essas 
capacidades inventivas, artísticas, tratamento complexus em que se valoriza a inteligência e 
astúcia do mais fraco, especificamente a capacidade tática que os praticantes desenvolvem 
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frente as imposições estratégicas do forte – daquilo que a racionalidade colonialista 
compreende por ignorância em relação ao saber da ordem (SANTOS, 2009). 

Uma das positividades do trabalho de pesquisa com/nos cotidianos da EJA é o 
reconhecimento da constelação de saberes existentes-possíveis para realização de um 
trabalho emancipatório. Na esteira das discussões propostas por Santos (2009, p. 84) existem 
nestas constelações um conjunto de experiências a serem desperdiçadas, impedindo a 
efetivação de projetos de emancipação individual e social dos sujeitos. “[...] este saber das 
nossas trajetórias e valores, do qual podemos ou não ter consciência, corre subterrânea e 
clandestinamente, nos pressupostos não-ditos do nosso discurso científico”. 

A educação de jovens, adultos e idosos tem como público sujeitos com trajetórias 
tensionadas por valores, crenças e experiências que representam, pela amplitude e força de 
como foram tecidos, conteúdos primeiros para estudo, reflexão e formação dos sujeitos. O 
desafio que vem se colocando para os programas e currículos desta modalidade educativa e 
de ensino referem-se as seguintes problematizações: como é que esses saberes das trajetórias 
individuais e sociais pode virar currículo? Como re-ligar saberes na complexidade cotidiana? 

Os diferentes saberes dos jovens, adultos e idosos construídos em suas respectivas 
trajetórias precisam ser apreendidas no uso cotidiano como operações comuns, próprias de 
culturas ordinárias (CERTEAU, 2011). As narrativas comuns, maneiras de fazer, conciliábulos 
na praça devem ser apreendidos pelos pesquisadores cotidianistas nas circunstâncias em que 
são elaboradas e nos múltiplos contextos de uso, consideradas por Certeau (2011, p. 41) como 
“a rede de uma antidisciplina”. 

Historicamente a educação de jovens, adultos e idosos vem sendo marginalizada pelo 
campo do direito, da política e das ações sociais, fortalecendo estatísticas do analfabetismo e 
da baixa escolaridade nesta faixa etária da população, especialmente daquelas que deixaram 
de frequentar no período da infância, processos de formação escolar. Embora reconheçamos 
que saberes e conhecimentos outros foram se construindo ao longo da vida destes sujeitos, o 
conhecimento escolar tem sua representatividade e força em sociedade culturalmente 
grafocêntricas, em que ler e escrever são processos indissociáveis e indispensáveis a 
realização da cidadania. 

Nesse sentido, entendemos que esta população sem os processos iniciais de 
alfabetização e escolarização representam uma maioria preocupante no contexto da 
marginalidade e da exclusão social.  Isso não significa dizer que ela seja homogênea e de 
funcionamentos relativos, mas resultam de processos tensos de relações de força social sob 
as quais há interesses de classes dominantes. 

A figura atual de uma marginalidade não é mais a de pequenos grupos, mas 
uma marginalidade de massa; atividade cultural dos não produtores de 
cultura, uma atividade não assinada, não legível, mas simbolizada, e que é a 
única possível a todos aqueles que, no entanto, pagam, comprando-o, os 
produtos-espetaculares onde se soletra uma economia produtivista. Ela se 
universaliza. Essa marginalidade se tornou maioria silenciosa. (CERTEAU, 
2011, p. 43). 

 

No entanto, o próprio Certeau (2011) encontra no trabalho de análise das trajetórias 
cotidianas, táticas de consumo e engenhosidades do fraco, que em nossa compreensão 
podem ser re-agregadas complexamente como conteúdos iniciais de alfabetização e 
escolarização. “Muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras ou preparar as 
refeições etc.) são do tipo tática” (CERTEAU, 2011, p. 46). 
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Mas, afinal, de que práticas pedagógicas cotidianas da EJA estamos discutindo? Que 
narrativas de experiências comuns docentes podem ser re-ligadas complexamente? Sobre 
essas questões fazemos, na continuidade do texto uma discussão práticateorica (ALVES, 2008) 
de aspectos metodológicos utilizados em nossos processos de pesquisa. 

 

3 PRÁTICAS METODOLÓGICAS DE PESQUISA NOSCOM COTIDIANOS DA EJA 

 

Perceber e reconhecer as múltiplas práticas tecidas nos cotidianos escolares, a fim de 
desinvizibiliza-las sugere um mergulho profundo na realidade com todos os sentidos. 
Sentimento de mundo é o primeiro movimento que Alves (2008) recomenda para que as 
diferentes redes organizativas existentes nesses espaços-lugares possam ser capturadas como 
realidade possível. Destacam-se nesse processo de reconhecimento, táticas operacionais, 
caças não autorizadas, linguagens ordinárias (CERTEAU, 2011), práticas culturais diatópicas 
(SANTOS, 2009) e uma infinidade de situações que se inscrevem na lógica da humilde 
racionalidade cotidiana (LEFEBVRE, 1991).  

 

[...] ao contrário da formação aprendida e desenvolvida na maioria das 
pesquisas do campo educacional, inclusive em muitas sobre o cotidiano 
escolar, que, de maneira muito frequente, têm assumido uma forma de 
pensar que vem negando o cotidiano como espaço/tempo de saber e criação, 
vou reafirmá-lo como sendo de prazer, inteligência, imaginação, memória e 
solidariedade, precisando ser entendido, também e sobretudo, como 
espaço/tempo de grande diversidade. (ALVES, 2008, p.18) 

 
O processo de reagregação destes saberes, diatopias, linguagens, táticas e caças não 

autorizadas tencionam um outro movimento que, segundo Alves (2008) será o de virar de 
ponta cabeça. Este movimento implica-se a capacidade de multirreferenciar o olhar e o 
sistema de interesse do pesquisador cotidianista, entendendo que todas as referências 
linkadas devem ser compreendidas como limite e nunca como verdade absoluta. 

Diferentemente do que propõe a razão reducionista, os estudos do cotidiano têm 
sempre a intenção de re-agregar saberes, conhecimentos e práticas diversas que são excluídas 
dos processos de medição e quantificação, por que são irredutíveis e emergentes. 

Admitir que os fatos a serem analisados e as questões a serem respondidas 
são complexos, neste mundo simples que é o cotidiano, vai colocar a 
necessidade de inverter todo o processo aprendido: ao invés de dividir, para 
analisar, será preciso multiplicar — as teorias, os conceitos, os fatos, as 
fontes, os métodos etc. Mais que isso, será necessário entre eles estabelecer 
redes de múltiplas e também complexas relações. (ALVES, 2008, p. 26) 

 

Virar de ponta cabeça, significa, portanto, subverter a lógica analítica cartesiana, 
ampliando as redes de compreensão e difusão de conhecimentos existentes-possíveis 
(SANTOS, 2009). Do ponto de vista político, virar de ponta cabeça significa fazer 
questionamentos acerca de qual conhecimento está sendo legitimado como verdade 
hegemônica (APPLE, 2002); do ponto de vista epistemológico implica no trabalho de 
reconhecimento, de potencialidade e de tradução (SANTOS, 2002) e; por fim, implica 
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identificar nos indícios, emblemas e sinais (GINZBURG, 2012) que revelem a diversidade de 
mundo. 

O relato de pesquisa a seguir, decorrente de mergulho profundo feito com todos os 
sentidos em cotidianos da EJA ajuda-nos a compreender esses tantos dispositivos 
apresentados e de como as práticas pedagógicas se organizam nesses espaços-lugares de 
múltiplos acontecimentos. 

Durante uma aula de Português sobre o número de sílabas presentes nas 
palavras estudadas, com recorte e colagem, a professora Selma Maria chega 
em sala de aula, cumprimenta os alunos que estão em suas carteiras 
enfileiradas, demonstra um pouco de preocupação com minha presença. 
Mas, mesmo assim conversa com a turma sobre a atividade que irão 
desenvolver. Aqui e ali alguns alunos fazem perguntas, do tipo: __ 
Professora, não trouxe meu material! __ Meu caderno acabou! A senhora vai 
dá o material para gente cortar e colar? Atenta a todas essas questões, 
pacientemente a Profa. Selma responde-os e, logo em seguida encaminha a 
atividade. Distribui material para que os estudantes em suas respectivas 
carteiras façam recorte e colagem individualmente, o que não funciona bem 
porque o único ventilador existente na sala dificultava o manuseio dos 
materiais pelos alunos. A professora desliga por alguns momentos o 
ventilador, mas os alunos não suportam o calor e começam a reclamar, 
afirmando que aquilo não pode continuar do jeito que está. 
Concomitantemente, reclamam do pouco material (tesouras, lápis de cor e 
cola) que a professora disponibilizou para realização do trabalho. Em duas 
latinhas de leite em pó, recicladas, estavam os únicos materiais. Toda essa 
situação deixou a professora nervosa e de alguma maneira confusa. Os 
alunos começaram, por conta própria, a se organizarem em círculos para 
melhor uso do material, o que a professora acatou prontamente. Ainda no 
percurso da atividade, alguns alunos (em sua maioria adulta e idosa) 
sugeriram que fosse feito um abaixo-assinado e encaminhado à prefeitura. 
O teor principal do abaixo-assinado foi a reivindicação de um ar-
condicionado para as salas de aula. Mas, os alunos não sabiam ainda sobre 
essa modalidade textual, estavam matriculados na primeira etapa do 
primeiro segmento (processo inicial de alfabetização). A professora Selma 
combinou com eles para que na aula seguinte esse documento fosse 
produzido e encaminhado ao setor competente. (Mergulho realizado na sala 
de aula de EJA, da Professora Selma em novembro de 2011). 

 

Considerando a emergência das imprevisibilidades no cotidiano escolar da Profa. 
Selma 18acreditamos que a organização do ambiente sofre alterações quando os sujeitos 
envolvidos são desafiados a reorganizá-los em função de suas necessidades. A professora 
enquanto articuladora do processo ensino e aprendizagem reconhece na humilde razão de 
seu cotidiano, saberes-fazeres-poderes dos alunos a partir destes tipos de circunstâncias e 
adota uma postura interdisciplinar, prudente e democratizante.  

Vigilante a essas circunstâncias das práticas cotidianas a professora desenvolve outros 
currículos, superando a visão uniforme de organização do ambiente de sala de aula. Aos 
poucos, forças centralizadoras que hegemonizam as relações professor-aluno vão se 

                                                           
18 Este não é literalmente o nome da professora que nos recebeu em seu cotidiano. Maria Selma é uma 
homenagem a todas as professoras de minha infância. 
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fragilizando, fazendo emergir práticas pedagógicas contextualizadas. Aderir a essas outras 
maneiras de organização do conhecimento pode paulatinamente ir dirimindo essa visão 
daltônica de ensino elaborada sob a égide da razão reducionista.  

O relato do mergulho realizado no cotidiano da sala de aula da Professora Selma 
apresenta um conjunto de possibilidades interpretativas e de maneiras em que saberes são 
re-ligados na complexidade cotidiana. Destaco para uma prosa mais extensiva três momentos 
em que a professora, humildemente re-liga saberes: (i) inicialmente quando conversa com a 
turma, apresentando a modalidade organizativa da atividade; (ii) reconhece a autonomia dos 
alunos quando eles decidem reorganizar as carteiras; (iii) a combinação com os alunos para 
realização da tarefa no dia seguinte. 

No primeiro momento, é perceptível a preocupação da referida professora em 
estabelecer um diálogo com a turma acerca do trabalho a ser realizado. Rompe com a ideia 
de ex-posição (externo –  posição de poder) em que a maioria dos professores foi formada e 
aprendeu a desenvolver a docência. Dialogar com os alunos sobre o que planejou para ser 
trabalhado implica na atitude freireana de querer bem aos seus educandos, respeitando-os e 
despertando neles expectativas acerca da atividade. Nesse caso, a professora re-liga saberes 
da disciplina com saberes dos educandos e as imprevisibilidades que este religamento 
provoca. 

No segundo momento, outra vez a professora demonstra-se inclusiva e atenta as 
necessidades da turma, colocando de lado a lógica linearizante da sala e da relação de saber-
poder que a sua profissão lhe exige, pelo menos do ponto de vista convencional. Com iniciativa 
própria os adultos e idosos presentes na sala de aula tomam a decisão de agruparem-se afim 
de realizar com maior qualidade a atividade encaminhada, e a professora demonstrando-se 
agregadora dos diferentes saberes, corrobora com aquele gesto, ao mesmo tempo em que 
reafirma sua autonomia docente. “O meu ponto de vista é o dos condenados da terra, o dos 
excluídos” (FREIRE, 1996, p. 14). 

Por último, ao utilizar o verbo combinar para programar a atividade escrita do abaixo-
assinado, reconhecemos que a professora de fato dialoga com os alunos horizontalmente, 
acolhe as táticas operacionais, a força do fraco (CERTEAU, 2011) para juntos buscarem saída 
ao problema decorrente do uso do ventilador em sala de aula. O processo de perguntar ao 
invés de impor um ritmo, uma data ou período torna-se em uma ação democratizante em que 
todos têm voz e vez. 

Assim, compreendemos que para reconhecer essas práticas pedagógicas da Professora 
Selma se fez necessário um mergulho profundo, com todos os sentidos, nos cotidianos de sua 
ação docente, e somente agindo de ponta cabeça foi possível capturar estes tantos 
movimentos imprevisíveis e traduzi-los como possibilidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Resultante destes processos teóricos, epistemológicos e metodológicos empregados, 

compreendemos que práticas pedagógicas cotidianas na educação de jovens, adultos e 
idosos, desenvolvida por professores desta modalidade educativa e de ensino re-ligam 
saberes, reinventam práticas, re-agregam valores e constroem na parceria com estudantes e 
outros praticantes destes cotidianos, nos diferentes espaços de aprendizagem, sistemas de 
emancipação social com apoio em utopias individuais e coletivas. 
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De modo geral, a maneira como teórica e metodologicamente empreendemos 
esforços para o desenvolvimento deste trabalho – reconhecendo a partir de múltiplos 
sentidos e virando de ponta cabeça com outras epistemologias, nos leva a identificar que nos 
cotidianos educativos existem mil maneiras de caças não autorizadas (CERTEAU, 2011), tais 
como: a solidariedade, complexidade, parceria, responsabilidade ética, etc. situações muito 
específicas do público que identifica a EJA. 
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OS DESAFIOS DA INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO MÉDIO: Uma análise prática através 
de redações do Enem 2014/2016 

 

Cleanto Fernandes de Sousa19 
Raimundo Romão Batista20 

 
RESUMO: A interdisciplinaridade no Ensino Médio é considerada como um amplo desafio a 
ser encarado pelos docentes em sala de aula, especialmente quando se trabalha esse 
conhecimento nas redações do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. O presente artigo 
tem por objetivo mostrar os desafios da interdisciplinaridade no Ensino Médio e como o 
caráter interdisciplinar é importante para a melhoria dos resultados na prova de redação do 
Enem, já que que necessita de uma contextualização que envolve saberes de diferentes 
disciplinas. Com isso, a interdisciplinaridade se configura como um ponto positivo na 
formulação de conceitos e conteúdos que interagem como uma forma de complementação. 
Esse estudo foi realizado através de pesquisas teóricas em torno da interdisciplinaridade, 
considerando sua prática como elemento didático-pedagógica no espaço escolar do Ensino 
Médio. Como corpus utilizou-se redações nota 1000 do Enem 2014/2016, no qual se destaca 
a ligação entre as várias áreas do conhecimento. Assim, a análise é pautada nos elementos de 
caráter interdisciplinar presentes nos textos e como a escola pode contribuir com 
procedimentos didáticos-pedagógicos que ofereçam a aquisição de saberes correlacionando 
às disciplinas e melhorando os resultados nas provas de redação. Portanto, mesmo em meio 
as dificuldade e desafios em relacionar conhecimento de Ciências da Natureza e Matemática 
com Linguagens e Códigos, nota-se conforme os resultados uma interrelação nas redações do 
ENEM 2014/2016 entre as várias áreas do conhecimento, em especial, Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias e as Ciências Humanas (ou Sociais).  
 
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Ensino Médio; Redação do ENEM. 
 

1  INTRODUÇÃO  

 
Atualmente presencia-se discursos orais e escritos acerca das dificuldades do processo 

de ensino-aprendizagem, muitos deles demonstrando o fracasso da educação básica e as 
constantes evasões escolares ou migração para setor privado, quando há condições de arcar 
com as despesas oriundas deste. Em meio a essa discussão, surge o desafio de aprimorar o 
ensino com recursos mais atrativos para os alunos, permitindo que estes despertem o 
sentimento de pertencimento em relação à escola e possam se dedicar mais e melhorar os 
índices de aprendizagem.  

A tarefa parece árdua, pois dentro das próprias instituições, o ensino na maioria das 
vezes, parece desconectado, como se uma disciplina não pudesse contribuir com 
conhecimento para a outra. Nesse caso, um dos maiores desafios, já cobrados por órgão e 

                                                           
19 Graduado em Geografia Licenciatura e atualmente discente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento 
e Dinâmicas Territoriais no Semiárido (PLANDITES) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
Campus CAMEAM. E-mail: cleanto-oeste@hotmail.com 
20 Graduado em Letras Português Licenciatura e atualmente discente do Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido (PLANDITES) da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN Campus CAMEAM. E-mail: romao87@hotmail.com  
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documentos educacionais, é a construção de um diálogo entre as várias áreas de 
conhecimento que compõem o currículo da educação básica. Assim, a discussão é pautada na 
interdisciplinaridade, que segundo Fazenda (2008), é tarefa fundamental na educação 
contemporânea, porém a sua compreensão persiste em um desafio para os educadores. A 
ideia enfatizada é a de que a interdisciplinaridade seria uma prática a ser desenvolvida através 
de projetos instigantes no currículo, e para isso, requer uma profunda imersão nos conceitos 
de escola, currículo ou didática.   

Nota-se a dificuldade de compreender o próprio conceito de interdisciplinaridade, que 
necessita de certa dedicação dos entes envolvidos na busca do conhecimento e também de 
quem o está praticando. Se a educação contemporânea necessita de meios interdisciplinares 
para contribuir no ensino, as escolas e todas as partes que a constituem devem tentar 
encontrar formas de aplicar atividades com caráter interdisciplinar. Os currículos escolares 
devem ser pensados com esse objetivo, no qual o processo de ensinar requer renovação em 
virtudes das novas demandas educacionais. 

Isso já é evidenciado em alguns documentos norteadores da educação, que descrevem 
que as disciplinas precisam estar interligadas. Em Brasil (2002, p.30):  
 

Tal organização curricular enseja a interdisciplinaridade, evitando-se a 
segmentação, uma vez que o indivíduo atua integradamente no desempenho 
profissional. Assim, somente se justifica o desenvolvimento de um dado 
conteúdo quando este contribui diretamente para o desenvolvimento de 
uma competência profissional. Os não são mais apresentados como simples 
unidades isoladas de saberes, uma vez que estes se inter-relacionam, 
contrastam, complementam, ampliam e influem uns nos outros. Disciplinas 
são meros recortes do conhecimento, organizados de forma didática e que 
apresentam aspectos comuns em termos de bases científicas, tecnológicas e 
instrumentais. 

 

Percebe-se um desencontro entre os documentos oficiais e a realidade vivenciada nos 
ambientes escolares, pois enquanto se prega a relevância de um ensino pautado no aprender 
conjunto, sem separação nos saberes; em algumas instituições de ensino as regras estão 
pautadas na ideia que cada disciplina deve cuidar de suas teorias e práticas, sem uma ligação 
aproximadora entre as áreas de conhecimento. No entanto, é preciso destacar que a 
interdisciplinaridade também afeta os professores, que sentem certa dificuldade em abordar 
trabalhos com essa temática, assim, cuidando repassar apenas dos conhecimentos advindas 
da formação.  

Ainda é comum um pouco de vivência interdisciplinar por meio das aulas de campo, 
no qual os professores planejam juntos e conseguem realizar trabalhos contextualizados e que 
contemplam as necessidades de alguns discentes. É importante formações e atividades que 
possam contribuir para atividades mais interdisciplinares, pois ajuda significativamente no 
aprender. Mas se há uma dificuldade com o quesito interdisciplinar, então como melhorar o 
nível das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), já que cobra uma ligação 
entre as várias áreas de conhecimento em suas competências? 

Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar os desafios da interdisciplinaridade no 
Ensino Médio e como o caráter interdisciplinar é importante para a melhoria dos resultados 
na prova de redação do Enem, que necessita de uma contextualização que envolve saberes 
de diferentes disciplinas. 
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2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 Na construção deste trabalho, realiza-se pesquisas teóricas em torno da 
interdisciplinaridade, considerando principalmente o uso no ambiente escolar do Ensino 
Médio. Como corpus para o artigo, usou-se redações nota 1000 do Enem de 2014/2016, no 
qual se destaca a ligação entre as várias áreas do conhecimento. Assim, a análise é pautada 
nos elementos de viés interdisciplinar presentes nos textos e como a escola pode contribuir 
com meios que ofereçam a aquisição de saberes que correlacionem às disciplinas e melhorem 
os resultados nas provas de redação. 
 
3  POR DENTRO DA INTERDISCIPLINARIDADE: CONCEITOS E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA 
 

A interdisciplinaridade é um elemento de fundamental importância na educação 
contemporânea, porém a sua compreensão persiste em um desafio para os educadores. 
Alguns desses desafios implicam na troca de teorias e metodologias que possam produzir 
novos conceitos, procurando assim atender a necessidade da natureza múltipla de 
complexidades fenomenológicas, tratando-se da relevância de averiguar a pertinência e a 
importância das diversas áreas do conhecimento a serem ensinadas e estimuladas no currículo 
do espaço escolar (MOACIR; FRANCIELE OLIVEIRA, 2014).  

O conhecimento interdisciplinar é considerado como uma ponte para melhor 
compreensão entre as disciplinas, já que abrange temas e conteúdos que possam permitir 
dessa forma, recursos ampliados e dinâmicos, onde as aprendizagens são entendidas. 
Conceber o processo de aprendizagem como propriedade do sujeito implica valorizar o papel 
determinante da interação com o meio social e com a escola. Situações escolares de ensino e 
aprendizagem são situações comunicativas que requerem discentes e docentes com uma 
influência decisiva para o êxito do processo (BONATO et al, 2012).   

A interdisciplinaridade aparece no texto das diretrizes e dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, ao lado da contextualização como eixo integrador do novo Ensino Médio, na 
perspectiva epistemológica de tornar significativos e menos fragmentados os conteúdos 
ensinados. Esta proposta de educação diante da realidade contemporânea, deriva das novas 
configurações do conhecimento na sociedade, e portanto, das demandas sociais e políticas 
para a escola num contexto de transformação (LEAL TRINDADE, 2004).  

  É importante salientar que as discussões sobre a interdisciplinaridade na educação 
contemporânea assumiram duas perspectivas desafiadoras: uma delas estar relacionada à 
discussão epistemológica, pois avanços ao explorar aquele conceito como um diálogo 
interativo entre diferentes disciplinas, compreendidas como campos do conhecimento. A 
outra perspectiva refere-se aos desenvolvimentos concernentes ao currículo da educação 
básica, na maneira de propor estratégias para a integração entre disciplinas, entendidas como 
as matérias do currículo escolar. É preciso destacar também que, ao representar um princípio 
de integração das disciplinas escolares, a ideia de se trabalhar com a interdisciplinaridade 
estabelecerá um modo de pensar e produzir o currículo escolar que contrasta com a tendência 
tradicional de recorte e especialização do conhecimento (GARCIA, 2008).  

  Acredita-se na importância da interdisciplinaridade por se tratar de uma abordagem 
natural diante do conhecimento que não é fragmentado e nem isolado. Diante disso, a 
interdisciplinaridade tem como desafio a busca pela ampliação e enriquecimento do saber, 
através da junção entre diferentes áreas do conhecimento científico, no sentido de vislumbrar 
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possibilidades e determinados enfoques que superem o reducionismo e o minimalismo do 
enfoque tradicional (GONÇALVES CARLOS, 2007). Essa busca pela prática interdisciplinar no 
contexto escolar deve, entretanto, ser fruto de iniciativas voluntária, de uma reflexão 
conjunta que possa fortalecer o trabalho em equipe didático-pedagógica.  

 Somando a isso, tem-se a importância dos temas transversais (Ética; Pluralidade 
Cultural; Meio ambiente; Saúde; Orientação Sexual; Trabalho e Consumo), respondendo em 
parte a um desafio e uma nova proposta de reorganização dos conhecimentos, mediante 
necessidades e interesses hodiernos. Diante disso, ao remeter o conhecimento da 
interdisciplinaridade, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNLP) 
apontam para as relações privilegiadas que a Língua Portuguesa pode estabelecer com os 
temas transversais, ao possibilitar ao discente conhecimentos linguísticos, discursivos e 
pragmáticos que o capacitem para enunciar seus pontos de vista sobre as diferentes 
temáticas, na leitura e compreensão de textos (SILVA; PEREIRA PINTO, 2009). Assim, como 
também a relevância que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (PCNG), apontam 
para a importância que a Geografia pode fornecer com os temas transversais, proporcionando 
ao aluno conhecimentos geográficos que possam transmitir conhecimentos para a sua 
capacidade crítico-reflexiva.  

Para isso, torna-se necessário compreender aqui os desafios na interdisciplinaridade 
utilizando-se como corpus a redação do ENEM.  
 

4  REDAÇÃO DO ENEM: INDISCIPLINAR É PRECISO 

 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma avaliação que além de diagnosticar 
os conhecimentos adquiridos no Ensino Médio, também é uma forma de muitas pessoas 
ingressarem no ensino superior, seja em universidades públicas ou privadas do país. Essa 
avaliação permitiu um verdadeiro investimento nas escolas para que os discentes consigam 
um bom êxito, traçando estratégias como a formação de docentes e métodos que despertem 
nos alunos o sentimento de relevância em relação ao Enem. 
 Dentro desse contexto, traz-se para o viés discursivo a prova de redação, que se 
configura como um processo que busca avaliar o nível de produção textual dos candidatos por 
meio de aspectos linguísticos e de conhecimento de mundo. A proposta de redação traz 
sempre temas atuais e necessita de uma discussão que permeiam as várias áreas do 
conhecimento. Mas ter certas informações pode não ser o suficiente. Segundo Squarisi e 
Salvador (2013, p. 9): 
 

Escrever está na moda. As novas tecnologias de comunicação, quem diria, 
ressuscitaram o valor da escrita. [...]. E os vestibulares? Estudante não entra 
na faculdade se falhar na redação. Nunca se precisou tanto da escrita quanto 
agora. 
 

Assim, ter um conjunto de informações sobre um determinado tema é importante, mas 
o candidato precisa ter adquirido habilidades escritas e, dessa forma, poderá colocar em 
prática os conhecimentos que tem sobre o assunto. É evidente que as universidades estão 
cobrando muito o processo da escrita, assim como as diversas tecnologias da comunicação. O 
ato de escrever se tornou uma ponte para o ingresso em determinadas instituições de curso 
superior, e uma falha da hora de produzir um texto pode adiar o sonho de estudar em grandes 
universidades.  
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 A parte escrita dentro da norma culta está relacionada com a primeira competência da 
redação, mas há outras. Na visão de Pinho (2016, p.2), tem-se as seguintes competências: 
 

Competência 1:  Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 
Língua Portuguesa;  Competência 2:  Compreender a proposta de redação e 
aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, 
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em 
prosa; Competência 3:  Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 
informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de 
vista; Competência 4:  Demonstrar conhecimento dos mecanismos 
linguísticos necessários para a construção da argumentação;  Competência 
5:  Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando 
os direitos humanos. Cabendo a essa competência 20% do valor global da 
prova de redação. 

 

 A apresentação das competências demonstra o quanto é difícil produzir um texto que 
as mesmas sejam bem contempladas, sendo que uma delas é avaliação seguindo um padrão 
de nota, tais como: 0, 40, 80, 120,160 e 200. A partir do desempenho do candidato em cada 
competência, as notas são atribuídas pelos corretores dentro do intervalo citado acima. Mas, 
como estar-se enfatizando o processo de interdisciplinaridade, tem-se que considerar, 
principalmente, a segunda e quinta competência. Nelas é cobrada a aplicação de conceitos 
das várias áreas do conhecimento e a elaboração de uma proposta de intervenção em relação 
ao problema abordado. 
 É preciso considerar que a relação de saberes das diferentes disciplinas conta muito na 
nota final, pois os corretores notam que o candidato foge do senso comum e utiliza diversos 
saberes. Além disso, é necessária uma gama de conhecimento de mundo no momento de 
elaboração da proposta para tentar resolver o problema, Assim, um trabalho conjunto no 
ambiente escolar ou fora dele, no qual haja uma ligação mais estreita entre as disciplinas, 
pode contribuir de forma decisiva para uma boa redação. Vê-se o quanto o ato de 
interdisciplinar é relevante na redação do Enem, por isso dentro das escolas professores 
insistem que os estudantes possam relacionar os conhecimentos de outras disciplinas do 
momento de produzir um texto, assim prega os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino 
Médio. Brasília: MEC (2002), ao orientar uma renovação curricular pautada na 
interdisciplinaridade. 
 No entanto, sabe-se que a tarefa se apresenta bastante complicada, porque em muitas 
escolas nem os docentes exploram o caráter interdisciplinar, o que prejudica os alunos a 
notarem a importância desse processo e usá-lo mais no momento da produção textual. Vale 
salientar que não se estar negligenciando outros recursos de ensino, mas mostrando que a 
interdisciplinaridade precisa ser bastante trabalhada nas salas de aula, pois como se tem uma 
preocupação com o Enem, desenvolver métodos voltados para a interdisciplinaridade é um 
tarefa didático-pedagógica de suma importância.  

Mesmo em meio as dificuldade em relacionar conhecimento de Ciências da Natureza 
e Matemática com Linguagens e Códigos, é preciso que os sistemas de ensino promovam uma 
inovação em seu currículo, ou pelo menos na forma de viver o currículo, inter-relacionando as 
áreas do conhecimento, em especial, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e as Ciências 
Humanas (ou Sociais), de modo a provocar articulação, proximidade, familiaridade (PINHO, 
2016). 
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Mesmo que exista dificuldade no processo de interdisciplinaridade, cabe às escolas, ao 
menos, uma preocupação com o caráter interdisciplinar entre as áreas de Linguagens e 
Códigos e Ciências Humanas, já que permitem uma grande contribuição teórica e prática no 
momento da produção textual.   

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Apresenta-se redações de diferentes anos do Enem, dando destaque para o processo 
de interdisciplinaridade na construção textual. Os primeiros trechos são de redações do ano 
de 2014, que abordava acerca da Publicidade Infantil no Brasil.  

“[...] O uso de ídolos infantis, desenhos animados e trilhas sonoras induzem 
a criança a relacionar seus gostos a vários produtos. Dessa maneira, as 
indústrias acabam compartilhando seus espaços; como exemplo as bonecas 
Monster High fazendo propaganda para o fast food Mc Donalds [...]”. 
(DUTRA, 2014, P.01). 

 Percebe-se de forma evidente uma relação interdisciplinar com a força das indústrias 
em diferentes territórios, discussão muito presente, principalmente, nas aulas de Geografia. 
Ao mesmo tempo, nota-se uma relação com a indústria dos brinquedos e com os grandes 
órgãos que vendem alimentos, no caso empresas estrangeiras. Além disso, é comum expor os 
grandes ídolos das crianças, pois assim o processo de consumismo será alcançado. 
 Esse trecho demonstra que a autora usou conhecimento da área de humanas, dando 
certa expressividade para a disciplina de Geografia. O destaque ocorre por meio da relação de 
uma indústria de grande porte que busca estratégias para conduzir as pessoas a consumirem 
determinados produtos, sendo que os consumidores almejados são as crianças. É evidente 
que houve uma ligação entre as disciplinas, o que contribui para um diálogo e soma de saberes 
distintos (BRASIL, 2002). 
 Já em outro trecho, Dutra (2014, p.1) descreve: 

[...] Conforme a OMS, no Reino Unido há leis que limitam a publicidade para 
crianças como a que proíbe parcialmente – em que comerciais são proibidos 
em certos horários -, e a que personagens famosos não podem aparecer em 
propagandas de alimentos infantis. Já no Brasil há a autorregulamentação, 
na qual o setor publicitário cria normas e as acorda com o governo, sem 
legislação específica [...].  

 

 O candidato ativa seus conhecimentos de mundo e faz uma comparação entre as 
formas de lidar com as propagandas no Reino Unido e no Brasil. Aborda que no Reino Unido 
as leis são bem severas em relação às propagandas com crianças ou ídolos infantis. Nesse 
processo comparativo, o Brasil aparece com um caráter atrasado, uma vez que não apresenta 
uma legislação mais efetiva sobre o setor publicitário que envolva o público infantil.  
 É importante salientar que no trecho está pouco explícito, o fato do Reino Unido está 
em condições de desenvolvimento melhor que o Brasil, principalmente pela construção 
histórica que os envolve. Além disso, os políticos brasileiros, muitas vezes, procuram evitar 
desentendimento com certos setores da economia, uma vez que muitos destes são 
importantes em momentos de campanhas eleitorais. Percebe-se que o candidato soube 
explorar fatos de Geografia, História e Sociologia na produção do texto, expondo como as 
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disciplinas dialogam entre si. Afinal, segundo Moacir & Oliveira (2014), a interdisciplinaridade, 
no caso o diálogo entre as disciplinas, é uma forma de produção de conhecimento e também 
uma construção de novos conceitos dentro da aprendizagem. 
 O outro trecho pertence a uma redação de 2015, no qual a temática envolvia a 
violência contra a mulher, que ainda persiste na sociedade, disfarçada ou não.  

[...] De acordo com o sociólogo Émile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a 
um “corpo biológico” por ser, assim como esse, composta por partes que interagem 
entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário 
que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos [...] . (LEITE, 2015, P.1). 

 
 

 O texto é apresentado usando as palavras de um sociólogo, o que demonstra certo 
conhecimento da disciplina de Sociologia em relação aos parâmetros sociedade, no caso como a 
mulher precisa ser respeitada como cidadã e gozar de todos os direitos. Ao mesmo tempo, tem-se uma 
comparação com elementos de Biologia, quando faz uma analogia ao relacionar a mulher com um 
corpo biológico. A mulher é exposta como um ser rico de interação, mas que isso precisa ser de forma 
igualitária.  
 O foco é mostrar que a mulher precisa ser valorizada em todos os momentos da sociedade, 
afinal na condição de cidadã, precisa ter seus direitos respeitados dentro da sociedade. Entra em 
discussão, mesmo que de forma tímida, o fato dos homens gozarem de uma vida melhor em relação 
às mulheres, que sempre lutaram por espaço na sociedade. 
 

[...] Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve 
presente, como por exemplo na posição do “Senhor do Engenho”, 
consequentemente foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao 
homem. Dessa forma, muitas pessoas julgam ser correto tratar o sexo feminino de 
maneira diferenciada e até desrespeitosa. Logo, há muitos casos de violência contra 
esse grupo, em que a agressão física é a mais relatada, correspondendo a 51,68% dos 
casos. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e 
seus direitos negligenciados por causa de uma cultural geral preconceituosa. Sendo 
assim, esse pensamento é passado de geração em geração, o que favorece o 
continuismo dos abusos.[...] (LEITE, 2015, P.1). 

 

O parágrafo começa fazendo uma relação histórica com o período do patriarcalismo, em que 
as mulheres eram vista como seres inferiores e que o marido era um senhor que merecia ser obedecido 
e respeitado de forma constante. Isso criou na sociedade um sentimento de inferioridade da mulher, 
que ainda afeta os parâmetros atuais. O candidato soube conduzir o texto usando fatos de História e 
Sociologia. Nota-se que os conhecimentos dessas duas disciplinas foram importantes para desenvolver 
boa parte do texto, expondo como os fatos históricos tem relação com problemas enfrentados pelas 
mulheres até hoje. 

Esses elementos históricos e sociológicos permitem a exposição de estatísticas sobre os casos 
de violência com a mulher, no caso aqueles que são denunciados, pois há outras que as mulheres 
sofrem em silêncio. Os atos de violência negligenciam os direitos adquiridos ao longo do tempo e 
também reascende o preconceito sobre a importância das mulheres no ceio da sociedade. O trecho 
trouxe uma interdisciplinaridade com a área de Ciências Humanas e Matemática, quando traz dados 
estatísticos correlacionados ao texto. 

Já no trecho abaixo, temos uma interdisciplinaridade com área de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias.  
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Brás Cubas, o defunto-autor de Machado de Assis, diz em suas "Memórias Póstumas" 
que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. 
Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão: a postura de muitos brasileiros 
frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em 
desenvolvimento. Com isso, surge à problemática do preconceito religioso que 
persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja 
pela lenta mudança de mentalidade social. (FERREIRA, 2016, P.1).  

 

 A parte introdutória da redação apresenta uma interdisciplinaridade com a literatura 
realista brasileira sob os preceitos difundidos pelo escritor Machado de Assis.  A obra em 
destaque faz parte de um conjunto literário que faz certa crítica o movimento romântico, 
cheio de imaginação e munido de subjetividade.  O sentimento negativo de Brás Cubas, 
conforme a obra citada, é relacionado com os ideários das pessoas em relação à intolerância 
religiosa.  
 Os fatos religiosos são vistos como problemáticos, assim como a genética do autor, 
que não deve repassada para as futuras gerações. Porém, a autora traz para o texto dois 
argumentos que dizem respeito ao preconceito religioso: a ineficácia das leis e a lentidão da 
mentalidade humana. Percebe-se que a candidata construiu uma interdisciplinaridade com a 
literatura brasileira, que mesmo sendo da mesma área de conhecimento da prova em 
questão, reforçou a argumentação no texto. 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visa-se neste artigo a construção de um trabalho interdisciplinar, que tem por objetivo 
a busca para os estudos e pesquisas relacionadas a interdisciplinaridade nas redações do 
ENEM. O conhecimento interdisciplinar se adentra nesse contexto por poder contribuir na 
intervenção do ensino-aprendizagem dos discentes tendo como corpus da pesquisa, a 
redação do ENEM 2014/ 2016, levando em consideração o enfoque de diversos olhares 
científicos. Demonstra-se apesar dos desafios e dificuldades, como por exemplo, a ligação com 
diversas áreas do conhecimento, que a melhoria dos alunos do Ensino Médio nota 1000 nas 
redações do ENEM 2014/ 2016 é reflexo direto do procedimento interdisciplinar interferindo 
na qualidade do Ensino Médio e nas notas da redação do ENEM. Isso faz refletir até que ponto 
existe o compromisso com a interdisciplinaridade no Ensino Médio por parte dos docentes e 
a equipe pedagógica escolar como um todo, uma vez que melhoria nas redações do ENEM 
depende de uma metodologia didático-pedagógica que leve em conta a ação interdisciplinar 
como campo de estudo em sala de aula.  
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO MÉDIO DO CAMPO: uma análise a partir do 
Curso de Educação do Campo da UFERSA 

Luiz Gomes da Silva Filho21 
Maria Silvia Torquato Ferreira22  

Patrícia Maraisa de Souza23  
Rayssa Rovanya Torquato Carvalho24 

  
RESUMO: Este trabalho é o resultado de reflexões acerca da Educação do Campo enquanto 
perspectiva da Educação Popular. Insere-se nos interesses do Grupo de Pesquisa da Pedagogia 
Paulo Freire da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, objetiva refletir a formação de 
professores e professoras a partir do Curso Interdisciplinar em Educação do Campo da UFERSA 
para atuação nas escolas do campo da região do oeste potiguar. O Curso de Educação do 
Campo – doravante LEDOC – forma profissionais para atuarem nos anos finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio. Trabalha na perspectiva da formação por área de 
conhecimento, neste caso, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Naturais. Nosso interesse, 
portanto, recai sobre as áreas de formação destes professores e professoras para a docente 
no Ensino Médio. Metodologicamente, buscamos a partir da matriz curricular do Curso uma 
análise reflexiva buscando compreender lacunas e possibilidades na formação destes 
profissionais. Ainda na metodologia entrevistamos alunos concluintes com o intuito de saber 
como se sentem em relação ao desafio de iniciar a carreira no magistério nas escolas do 
campo. Como referencial teórico, trabalhamos como suporte a perspectiva freireana de 
educação enquanto uma prática para o exercício da liberdade e da autonomia. Além disso, 
buscamos nos documentos norteadores do Curso, referenciais que apontem para o desafio 
formativo de professores atuarem no Ensino Médio do campo, tendo em vista a própria 
escassez de escolas localizadas neste cenário. Como resultados, ainda que reconheçamos a 
incipiência dos trabalhos até aqui, já é possível apontar alguns desafios postos à formação 
docente da LEDOC/UFERSA, sobretudo no que concerne a abreviação do arcabouço 
epistemológico contido tanto nas Ciências Humanas e Sociais como nas Ciências Naturais com 
a finalidade de condensar estes conhecimentos em um curto espaço de tempo formativo e 
curricular. Porém, também identificamos uma nova possibilidade formativa que conta com 
experiências de vida a partir da educação contextualizada, o que pode representar um novo 
caminho para as licenciaturas, tão criticadas pela distância entre teoria e prática. Finalmente 
destacamos que todo esse trabalho objetiva pensar algumas respostas e perguntas à 
Educação do Campo, à formação de professores para as escolas do campo e principalmente à 
garantia das pessoas do campo acessarem um bem cultural fundamentalmente importante 
que é o conhecimento formal. Atingido este objetivo, nos damos, por ora, satisfeitos.  
 
Palavras-chaves: Educação do Campo; formação de professores; LEDOC; UFERSA; Ensino 
Médio no campo.  
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1 INICIANDO O DIÁLOGO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: CONTEXTO NACIONAL 
 

Para remontar a história das Licenciaturas em Educação do Campo é importante 
refazer a história da luta pela educação do campo como contexto no qual esta luta se 
desenrola, por isso, aqui vamos buscar descrever o surgimento dos Cursos de Educação do 
Campo enquanto política institucionalizada nas universidades públicas do Brasil. Vamos 
rememorar brevemente contexto de surgimento da Educação do Campo no cenário nacional 
caminhando ruma a concretude da experiência da Ledoc na UFERSA. 

A década de 1990 é marcada por tensões de toda ordem, sobretudo em decorrência 
da ascensão das políticas neoliberais. O avanço desenfreado das privatizações de empresas 
públicas mobilizam diversos setores da sociedade civil organizada que se posicionam contra 
as privatizações. O serviço público se caracteriza pelo sucateamento, bancos confiscam a 
poupança de seus clientes, as universidades estão com gigantescas contas de energia, água e 
telefone em atraso, as greves se multiplicam. Nos meios populares a inflação é galopante e a 
carestia faz despencar a qualidade de vida das pessoas. No meio rural não é diferente, a 
situação também é caótica, os assentamentos são abandonados pela política nacional de 
reforma agrária e as famílias passam fome.  

A partir deste cenário, diversos movimentos camponeses do Brasil se organizaram e 
passaram a realizar ações de pressionar o Estado, no sentido de barrar reformas cujo teor 
visivelmente prejudicava os trabalhadores. O MST realiza a Marcha à Brasília, uma caminhada 
histórica que pretendia denunciar os desmandos ocorridos no campo brasileiro. Sob pressão, 
o governo se ver obrigado a negociar com o movimento camponês.  

No ano de 2002, a eleição do presidente Lula reanimou as esperanças dos setores 
populares, principalmente no sentido de melhoria de vida dos mais pobres. O presidente Lula, 
de origem nordestina e camponesa, detém grande admiração das massas populares, 
representava, simbolicamente os mais pobre do País. De fato, o Governo Lula empreendeu 
importantes ações no sentido de atenuar os déficits históricos que assola as populações que 
vivem no campo, principalmente no tocante a educação e a distribuição de renda. Ainda que 
reconhecidamente não tenha promovido uma de suas mais emblemáticas promessas de 
campanhas, a reforma agrária, desenvolveu nos assentamentos importantes ações no sentido 
de promover desenvolvimento local.   

Mesmo em um contexto de governo progressista, as políticas públicas ainda eram 
parcas e sazonais. Os movimentos sociais então, mais uma vez pressionaram o Governo em 
busca de visibilidade da pauta dos povos do campo. Assim, segundo Molina e Sá (2012, p. 
466): 

Como consequência das demandas apresentadas pelos movimentos sociais 
e sindicais, no documento final da II Conferência Nacional de Educação do 
Campo, realizada em 2004, o Ministério da Educação (MEC), por meio da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi), instituiu, em 2005, um grupo de trabalho para elaborar subsídios a 
uma política de formação de educadores do campo. Os resultados 
produzidos neste grupo de trabalho transformaram-se no Programa de 
Apoio às Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo).   

 É importante então sublinhar que a origem dos cursos de licenciatura em Educação do 
Campo no Brasil é fruto de um momento histórico, de um determinado governo, que, 
pressionado, atende parte da demanda dos movimentos sociais. É necessário destacar aquele 
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contexto, pois o cenário atual já se configura de forma completamente diferente. É preciso 
repensar como estes Cursos se mantêm em meio a uma conjectura já não favorável aos 
camponeses. Embora esta seja uma reflexão salutar, não será pormenorizada neste momento.  

Molinha e Hage (2016) explicam que os cursos de Licenciatura em Educação do Campo: 

[...] constituem uma modalidade de graduação nas universidades públicas 
brasileiras que objetivam formar e habilitar profissionais para atuação nos 
anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, por área de 
conhecimento e também para a gestão de processos educativos escolares e 
processos educativos comunitários (p. 806).  

 
Assim, a implementação dos Cursos inserem-se dentro da criação do Programa de 

Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), criado em 
2010 através do Decreto nº 7.352/2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e 
o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), (BRASIL, 2010).   

De acordo com Molina e Sá (2012) a experiência de licenciatura em Educação do 
Campo foi desenvolvida experimentalmente pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). Com a aprovação do Edital nº 02/2012 da SECADI/MEC (BRASIL, 
2012) o Programa expandiu-se para outras universidades, em 2011, 30 instituições de ensino 
superior ofertavam a Licenciatura em Educação do Campo, já em 2016, esse número chegou 
ao pretendido pelo Edital; 42 universidades envolvidas, “com disponibilização de 600 vagas 
permanentes para docentes e 126 técnicos nessas instituições e com a meta de formar 15 mil 
professores para atuar na Educação Básica, nas escolas do campo, nos primeiros três anos dos 
cursos” (MOLINA & HAGE, 2016, p. 806).  

Assim, é importante destacar como objetivo externado no Edital Procampo: 

2.1.  Este presente Edital visa convocar as Instituições Públicas de Educação 
Superior para a apresentação de projetos de cursos regulares de Licenciatura 
em Educação do Campo, com duração de quatro anos, para a formação de 
professores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino 
médio nas escolas localizadas em áreas rurais.  

2.2.  As ações decorrentes dos projetos selecionados, no tocante à oferta de 
cursos nas instituições públicas, deverão observar o princípio constitucional 
de gratuidade e de igualdade de condições para o acesso ao ensino. (BRASIL, 
2008).  

A base sob a qual a proposta pedagógica e curricular dos cursos de Licenciaturas em 
Educação do Campo assenta-se é a Pedagogia da Alternância, ou seja, um “Tempo Escola” 
para um “Tempo Comunidade”, essa proposta busca formar uma via de mão dupla que 
relacione os conhecimentos entre comunidade-universidade-comunidade. Na proposta 
metodológica da pedagogia da alternância os estudantes têm um período de aulas na 
Universidade intercalado com um período sistematizando os conhecimentos nas suas próprias 
comunidades. É um movimento que pretende fazer o diálogo entre conhecimentos da 
academia em interação direta com os conhecimentos populares. Assim:  

 
Conhecendo suas raízes históricas, podemos dizer que [a Pedagogia da 
Alternância] consiste em uma relação de troca e interação de saberes. É o 
diálogo entre o saber sistematizado e o saber popular em que o educando e 
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sua realidade (família, propriedade, comunidade) são o foco central do 
processo de ensino-aprendizagem. Não existe alternância sem uma 
integração da família e do meio socioprofissional em que a escoal está 
inserida (PASSOS & MELO, 2012, p. 244. grifo do autor).  

 

Assim, o Procampo representa uma conquista para a Educação do Campo no tocante 
ao acesso ao ensino superior para as pessoas que vivem no campo. Se, como vimos, a 
educação básica do campo esteve negligenciada de forma substancial ao longo da história, 
pensar educação em nível superior para as pessoas que moram no campo deve ter sido um 
pensamento idílico para muitos governantes.  Os cursos de Educação do Campo nas 
universidades vêm possibilitando uma inserção direta dos filhos e filhas de agricultores na 
universidade. Além disso, pretende cumprir um papel fundamental para a consolidação da 
formação de docentes para atuação no campo. Assim: 

A Licenciatura em Educação do Campo possui uma proposta curricular 
integrada e referenciada na Alternância Pedagógica e organiza os 
componentes curriculares em quatro áreas do conhecimento: Linguagens 
(expressão oral e escrita em Língua Portuguesa, Artes, Literatura); Ciências 
Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Matemática, e Ciências Agrárias, 
buscando superar a fragmentação tradicional que dá centralidade à forma 
disciplinar e incidir no modo de produção do conhecimento na universidade 
e na escola do campo, tendo em vista a compreensão da totalidade e da 
complexidade dos processos encontrados na realidade (MOLINA & HAGE, 
2016, p. 806 - 807). 

  

O ingresso nas Ledoc dar-se por intermédio do vestibular, alguns cursos já começam a 
realizar este ingresso através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Outro ponto 
importante a ser sublinhado é que durante o período de vigência do Edital, os cursos terão 
auxílios específicos para seus discentes, tais como: transporte, alimentação, xerox, 
hospedagens entre outros a depender da especificidade da instituição. Porém esses recursos 
são destinados a implementação dos cursos, em seguida as universidades devem inserir as 
Ledoc na sua matriz orçamentária de modo a garantir a permanência dos alunos nestes cursos.  

 
2 LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UFERSA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PARA O ENSINO MÉDIO DO CAMPO 
 

O lugar de onde falamos representa tanto o lócus da pesquisa, quanto o campo de 
atuação dos pesquisadores. Antes de adentrarmos o contexto do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo entendemos ser importante frisar o contexto no qual a UFERSA está 
situada.  

A UFERSA enquanto universidade federal é uma instituição relativamente recente. 
Porém, a história da Ufersa começa pela história da Escola Superior de Agricultura de Mossoró 
(ESAM). Fundada em 1967, através do Decreto 01/67, durante décadas teve a tarefa de formar 
principalmente agrônomos e veterinários da região do oeste potiguar. A ESAM era uma 
autarquia sob responsabilidade da Prefeitura de Mossoró, porém subsidiada com recursos do 
Governo Federal. O ingresso na Escola se dava a partir de vestibular.  

Apesar da sua importância, sabe-se que o ingresso nos cursos ofertados pela ESAM 
estavam quase sempre restrito aquelas famílias mais abastardas da região do Oeste potiguar 
e de outros estados vizinhos, sobretudo Paraíba e Ceará. Em 2005, a Lei nº 11.155 de 29 de 
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julho transforma a Escola Superior de Agricultura de Mossoró em Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido. O primeiro Reitor da Ufersa é o Professor de Agronomia Josivan Barbosa de 
Menezes Feitosa. O processo de federalização garante criação de novos cursos, contratação 
de professores e técnicos, aumento significativo no número de vagas e reorganização da 
estrutura operacional.  

A criação da UFERSA insere-se dentro da política nacional empreendida pelo Governo 
Lula, que diz respeito a expansão do Ensino Superior no Brasil, o Reuni, apensar de críticas 
sofridas dentro do próprio campo progressista, esse programa representou um verdadeiro 
salto quantitativo no tocante ao ingresso das classes populares na Universidade 

Um ponto importante a ser destaca, é que na UFERSA já havia, antes mesmo do Edital 
nº 02/2012 da SECADI/MEC (Edital Procampo), uma proposta de criação de um Curso de 
Educação do Campo. A Resolução Consuni/UFERSA nº 005/2008, de 28 de novembro de 2008, 
“Cria o Curso de Educação do Campo, em nível de Graduação, modalidade Licenciatura, no 
âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido.” (UFERSA, 2008). Além da criação da 
Licenciatura em Educação do Campo, já havia sido desenvolvido também no âmbito da 
UFERSA um curso de Especialização em Educação do Campo. 

Como se percebe, desde 2008, havia iniciativas no tocante ao fomento do Curso de 
Educação do Campo, porém essas iniciativas esbarraram quase sempre na parte operacional, 
sendo o Edital nº 02 de 2012, uma ferramenta concreta para a materialização das propostas 
que havia sido pensadas até então. Assim, quando o Edital Procampo foi lançado, um grupo 
de professores e professoras da UFERSA dedicaram-se a participar do certame, adaptando as 
propostas aos critérios do Edital.  

Aprovada a proposta da UFERSA junto ao Edital Procampo, fica estabelecido, através 
da Decisão Consuni/Ufersa Nº 142/2013, de 18 de outubro de 2013, que a Pró-Reitoria de 
Graduação – PROGRAD, será responsável pela implantação e gestão do curso de Licenciatura 
em Educação do Campo – LEDOC (UFERSA, 2013a).  

No mês de setembro de 2013, é aprovado pelos conselhos superiores da Ufersa o Edital 
nº 045/2013, o primeiro edital de seleção de estudantes da Licenciatura Interdisciplinar em 
Educação do Campo. Neste edital foram destinadas 120 (cento e vinte) vagas para alunos e 
alunas comprovadamente vinculados às áreas rurais de Mossoró e região. Conforme deixa 
claro o Edital: 

3.1. Serão oferecidas 120 vagas para o curso de graduação de Licenciatura 
em Educação do Campo - LEDOC, na modalidade presencial em regime 
de alternância, sendo 60 vagas para início em 2013.2 e as 60 vagas 
restantes em 2014.1 (UFERSA, 2013b).  
 

Assim, ainda no segundo semestre de 2013, iniciou-se a primeira turma com 60 
estudantes advindo das diversas circunvizinhanças de Mossoró. Atualmente o Curso atingiu a 
meta estabelecida pelo Edital 02 de 2012, contando com um público de 440 estudantes. Estes, 
compreendem os municípios de Angicos, São Rafael, Assu, Campo Grande, Upanema, 
Governador Dix Sept Rosado, Apodi, Areia Branca, Serra do Mel, Porto do Mangue, e Mossoró 
(UFERSA, 2013). 
  Assim é que apresentamos a Ledoc da Ufersa como um espaço de formação de 
professores para o Ensino Médio. Para tal, apresenta-se a seguir, de forma breve, a 
estruturação do curso, uma forma de materializar e deixar mais evidente esta proposta. De 
acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da Ledoc a currículo está disposto da 
seguinte forma:  
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a) Objeto de estudo/profissionalização do curso: Licenciatura em Educação 
do Campo com habilitação para atuação nas séries finais do Ensino 
Fundamental e Médio e ênfase nas seguintes áreas: Ciências Humanas e 
Sociais e Ciências da Natureza. 
b) Organização curricular que permita aos/às estudantes/educadores/as a 
vivência na prática de sua formação a metodologia (e particularmente da 
docência por área do conhecimento) para a qual estão sendo preparados/as 
voltadas para atuação nas escolas do campo. 
c) O currículo do Curso está organizado em três níveis desdobrados: Núcleo 
de Estudos Comuns (NEC), Núcleo de Atividades Integradoras (NAI) e Núcleo 
de Estudos Específicos (NEE), além das Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais (UFERSA, 2013).  

 

 Como dito na citação, o curso comporta duas habilitações: Ciências Humanas e 
Ciências Naturais. Até o quinto período, os alunos cursam disciplinas do “Núcleo Comum” para 
após esse período seguirem um itinerário formativo a partir do “Núcleo de Estudos 
Específicos”. 
 O nosso objetivo, nesta análise, é portanto, refletir sobre a formação dos alunos na 
Ledoc para atuação nas escolas do Ensino Médio. Para tanto foi desenvolvido com alunos do 
curso entrevista previamente planeja com o objetivo de saber se os sujeitos deste curso se 
sentem preparados para a atuação docente. Nosso interesse foi buscar formas de 
compreender se o Curso tem conseguido cumprir seu papel formativo para os grandes 
desafios de se atuar no Ensino Médio hoje.  
 A pesquisa foi desenvolvido com alunos dos últimos períodos do Curso que estão em 
via de formatura. Esse foi o critério utilizado para selecionar os entrevistados, também se 
valeu do desejo de participar da pesquisa. Para garantir o anonimato dos sujeitos preferiu-se 
utilizar nomes fictícios para os sujeitos. Os nomes remetem a municípios que compõem a 
região do semiárido potiguar.  

Quando perguntado “Você se senti preparado para atuação no ensino médio?” 
obtivemos a seguinte resposta:  

Não, pois existe uma lacuna no que se refere as disciplinas específicas do 
curso, sinto uma grande dificuldade nas área das humanas e sociais, pois são 
ofertadas apenas introdução e metodologia do ensino de Geografia e 
História,  já na Sociologia e Filosofia dificulta mais ainda, tendo em vista que 
são apenas uma disciplina de 60 horas para cada uma (Apodi, 2018) 

Essa é uma fala recorrente, de alguma forma os alunos sentem necessidade de maior 
quantidade de carga horária para determinadas disciplinas. Algo semelhante se observa na 
fala de outro aluno que elenca a necessidade de uma maior ampliação dos conteúdos 
específicos.  

O Ensino Médio, requer do professor que se tenha um conhecimento 
específico de cada de disciplina, o que o curso deixa a desejar em virtude da 
interdisciplinariedade em que o curso é organizado. Por esta razão não me 
sinto preparado para atuar no Ensino Médio, porém me sinto aberto para o 
desafio da sala de aula, com estudo fora do curso (Itaú, 2018)             

O aluno coloca a interdisciplinaridade como uma limitação, porém como se sabe, essa 
perspectiva metodológica busca aproximar conhecimentos das diferentes disciplinas em um 
diálogo que fortaleça a todas. Se a interdisciplinaridade no curso está aparecendo como um 
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problema, pode ser que os alunos estejam sentido fragmentação em detrimento de coesão 
entre as diversas disciplinas. De fato as cargas horárias são reduzidas, sobretudo para atuação 
no ensino médio, mas a proposta do curso é que isto seria suprido exatamente a partir da 
interdisciplinaridade. É salutar, assim, que este ponto seja levado muito a sério, uma vez que 
este ponto representa a coluna central da proposta pedagógica do curso.  

Outra pergunta importante para nossa pesquisa era: “Quais as principais lacunas que 
você observa no curso no que diz respeito à formação de professores para atuar no ensino 
médio do campo?”.   

Existe um discurso de que precisamos contextualizar o conteúdo com a 
realidade do aluno, sendo que na prática isso não é aplicada, a maioria não 
conhece sequer uma comunidade rural, não viu de perto como o aluno chega 
na Universidade, os desafios que enfrentamos diariamente para permanecer 
no curso, não sabe a distância, dentre outras dificuldades. Existe uma grande 
diferença entre ouvir falar e conhecer (Apodi, 2018).  

 Esse ponto, de fato é muito importante de ser destacado, é uma crítica que precisa ser 
desenhada pelo próprio paradigma da Educação do Campo. Há uma forte narrativa da 
necessidade de se conhecer a realidade dos alunos, porém é fato que boa parte dos 
professores das Ledocs não conhecem as realidades dos seus alunos. Tudo isso aumenta ainda 
mais a sensação de não preparo dos estudantes frente aos desafios da atuação no ensino 
médio, seja do campo, seja da cidade. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O Ensino Médio, que vem passando por grandes transformações, sobretudo a partir 
da chamada Reforma do Ensino Médio é percurso formativo que precisa ser visto com muita 
atenção. É tanto a parte de maior retenção como também a reta final para aqueles que estão 
a caminho da universidade.  
 Assim, o desafio para os alunos da Ledoc está posto. Porém, é notório que esse desafio 
não é somente deles. É o desafio da política nacional de educação do campo, é o desafio dos 
professores do curso da Ledoc Ufersa. Esse curso representa uma importante conquista para 
todos aqueles que acreditam no potencial da educação como caminha para a transformação. 
Portanto, as lacunas que os alunos destacam, serve como alerta e como missão a ser realizada 
por todos aqueles que se preocupam com a formação de professores para o ensino médio, no 
campo e na cidade.  
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ANJO DA GUARDA: uma prática colaborativa de estudo e aprendizagem 
 

Mariane Freiesleben25 
 
RESUMO: Este trabalho objetivou relatar o desenvolvimento do projeto realizado com 
estudantes de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, integrado com a 
Educação Básica, de aprendizagem no modelo colaborativo de trabalho. Os discentes que 
participaram foram selecionados para desempenharem o papel de monitores e monitorados, 
que no projeto são assim denominados respectivamente: “Anjo da Guarda” e “Protegido”. O 
interesse pela temática surgiu diante dos desafios constatados pelos docentes do Campus, 
que ao final do bimestre letivo verificam realidades extremas, um estudante com notas 
excelentes e vários com dificuldades. Deste quadro, implantou-se o projeto que constitui na 
promoção do aluno excelente a anjo da guarda, transformando assim o discente que tem 
facilidade, em protetor do aluno com dificuldades, motivando-o a ser semeador de 
conhecimento e viabilizando caminhos ao discente com dificuldades para desenvolver seu 
próprio processo de aprendizado. O método proposto para o desenvolvimento deste trabalho 
consistiu, em consultas por disciplina, bimestralmente, promovendo os alunos com notas 
acima de sete pontos, a serem instigadores de um dos seus colegas de classe com notas 
inferiores a seis, ignorando sexo, cor ou quaisquer demais fatores. Ao final do bimestre, o 
aluno protegido que obteve nota igual ou superior a seis, gera como estímulo ao aluno anjo 
um ponto extra em sua média bimestral. Durante o desenvolvimento deste notou-se uma 
maior colaboração entre os estudantes e mais harmonia estre os estudantes nas atividades 
de ensino/aprendizagem desenvolvidas, onde o próprio discente passou a agir numa postura 
de sujeito ativo do seu processo de aprendizagem ansiando pela participação no projeto. 
 
Palavras–chave: Bimestre, Colaboração, Discente, Promoção, Protegido 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho objetivou relatar o desenvolvimento do projeto realizado com 
estudantes de cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio26 integrado com a 
Educação Básica de aprendizagem no modelo colaborativo de trabalho no ano letivo de 2016. 
Os discentes selecionados atuaram como monitores e monitorados, que neste projeto foram 
denominados “Anjo da Guarda” e “Protegido”. A participação no projeto funcionou como 
instrumento favorecedor de aprendizagem para monitor e monitorado dos estudantes do 
Ensino Médio em componentes e turmas selecionadas do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus Paraíso do Tocantins – IFTO, pois de acordo com 
Schneider (2006) o trabalho de monitoria contribui com o desenvolvimento da competência 
pedagógica e auxilia na apreensão e produção do conhecimento. 

Conforme Frison: 
 

                                                           
25 Mestre em Ciências do Meio Ambiente - Docente de Geografia – IFTO – Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Tocantins – Campus Paraíso do Tocantins. e-mail: mariane@ifto.edu.br. 
26 Nível ou subsistema de ensino com características diferentes conforme o país, no Brasil antigamente chamado 
de segundo grau, equivale a última fase da educação básica, com duração média de 2.400 horas de 60 minutos 
ao longo de três anos. Em outros países pode corresponder a um nível de ensino pré-secundário ou pós-
secundário. 
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As Instituições de Ensino Superior (IES) buscam investir em estratégias e práticas que 
lhes permitam conquistar melhores resultados, tanto na avaliação do Ministério da 
Educação quanto no prestígio reverberado pelos egressos. Isso já constitui, por si só, 
motivo para investir em formas alternativas de trabalho, estimuladoras de 
aprendizagem, como é o caso das monitorias (2016, p.135). 
 

Embora exista com frequência a figura do monitor e a ação de monitoria nas 
Universidades poucos são os estudos/trabalhos disponibilizados sobre o tema que nos 
auxiliassem nas dificuldades percebidas ao longo do projeto (NATARIO; SANTOS, 2010). O 
interesse pela temática surgiu pelos desafios constatados pelos docentes do Campus, que ao 
final do bimestre verificam realidades extremas, um aluno(a) com notas excelentes e 
vários(as) com dificuldades.  

Por conseguinte, neste projeto foi implantada esta experiência em turmas do Ensino 
Médio, pois acredita-se que a monitoria seja um espaço de aprendizagem proporcionado aos 
estudantes (ABREU; MASETO, 1989; NATÁRIO; VENDRAMINI, 1998), e sua finalidade seja criar 
condições de aprofundamento teórico além, do desenvolvimento de habilidades de 
integração, fortalecimento de laços de amizade e cooperativismo. Não se pretende aqui 
atribuir na integra a atividade de monitoria aos discentes do Ensino Médio, mas encaminha-
los para uma futura situação já na Universidade. 

Até porque de acordo com Frison:  
 
O uso de monitoria sempre foi uma estratégia utilizada em escolas unidocentes, cuja 
prática era atender, na mesma sala de aula, alunos da 1a à 5a série, pois, assim, os 
mais experientes ajudavam os que estavam cursando séries mais iniciais. No Ensino 
Superior, somente na década de 1960, com a Lei de Reformulação do Ensino Superior 
(Lei BR nº 5540/68), é que se instituiu oficialmente a figura do monitor. O art. 41 
determina que as universidades criem as funções de monitor para alunos do curso 
de graduação. Para se tornarem monitores, os candidatos devem ser submetidos a 
provas específicas, a fim de demonstrar capacidade de desempenho em atividades 
técnico-didáticas de determinada disciplina (2016, p. 138). 
 

Partindo desse pressuposto, a presente pesquisa teve por objetivo integrar os 
estudantes no processo de ensino-aprendizagem, de forma que os discentes ajam como 
agentes deste procedimento, viabilizando oportunidades de aprendizagem, estimulando a 
colaboração entre eles, elevando o nível de aprendizagem e fortalecendo através de 
experiências os pilares da educação27. O projeto também auxilia os discentes que apresentam 
dificuldades de aprendizagem a fortalecerem seus laços de amizade, oportunizando 
envolvimento com estudantes disciplinados, e quem sabe assim desenvolverem melhor seus 
estudos, tanto o anjo como o protegido.  

Entende-se que esta metodologia não seja nova, pois no século XVIII, já era utilizada 
na Inglaterra por leigos denominados “ensino mútuo ou monitoral”, onde adolescentes eram 
instruídos diretamente pelos docentes, os mesmo atuavam como auxiliares e monitores, ou 
seja ensinando outros adolescentes, para o autor a importância desta técnica era o fato no 
monitor minimizar e abreviar o trabalho do mestre, acelerando o progresso dos estudantes. 
Neste sistema o mais capaz auxilia o menos capaz, caracterizando a instrução simultânea, e 
todos avançam gradualmente, a definida pedagogia do ensino mútuo ou monitoral (FRISON, 
2016, p. 137). 

                                                           
27 A educação ao longo da vida baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser (UNESCO, 2010). 
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Neste transcurso obtém-se um modelo de aprendizagem colaborativa, onde Torres, 
Alcantara e Irala (2004, p.129) acreditam ser uma proposta de construção coletiva do 
conhecimento, por meio de diversas formas de interação. Segundo as autoras, “esse modelo 
de aprendizagem tem demonstrado ser efetivo em aumentar o nível acadêmico dos 
estudantes e em desenvolver habilidades de trabalho em equipe.” Pesquisas realizadas 
apontam que estudantes que aprendem em grupos pequenos apresentam maior realização 
do que estudantes que foram expostos à instrução privados de trabalhos colaborativo ou 
cooperativo (FRISON, 2016).  

No contexto do projeto Anjo da Guarda, a aprendizagem colaborativa (entre os 
estudantes) foi utilizada como estratégia de ensino pelos professores participantes da 
proposta para o encorajamento e a participação no processo de aprendizagem ativo e efetivo, 
sendo eles os protagonistas desse processo.  

A proposta do programa contou ainda como um complemento no conhecimento 
transmitido ao aderir à interdisciplinaridade, pois envolveu docentes de diversas áreas do 
conhecimento. Para os que entendem a interdisciplinaridade28 como um processo, a 
instauração de um diálogo entre diferentes disciplinas pode ser tanto para resolver um 
problema ligado a uma ação ou decisão como para compreender as relações entre os 
conhecimentos disciplinares. Nessa perspectiva, Lück (1994) a define como:  

 
[...] o processo que envolve a integração e engajamento de educadores, num 
trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e 
com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando 
a formação integral dos alunos [...] (op. cit., p. 64).  
 

A ideia de incluir áreas diversificadas na proposta de auxílio e acompanhamento dos 
estudantes traduz o entendimento de que, para superar a fragmentação do ensino, não é 
suficiente que um professor isoladamente articule conteúdo das diversas disciplinas, mas que 
a articulação aconteça entre os docentes. Esse conceito fica mais claro quando se considera 
realmente, que todo conhecimento mantêm um diálogo permanente com outros 
conhecimentos que pode ser de questionamento, de confirmação e de aplicação. 

O posicionamento adotado neste trabalho é que a interdisciplinaridade vai além da 
opção epistemológica de integrar conhecimentos, ela é entendida como incorporadora da 
interação entre docentes que têm por objetivo analisar o desenvolvimento adquirido pelos 
educandos no decorrer do processo aproveitando as contribuições de diferentes disciplinas. 
Considerar essa interação como parte essencial do trabalho pedagógico pode tornar a 
aprendizagem enriquecedora tanto para o estudante como para os professores que a 
promovem, transformando a educação em um processo mais dinâmico e desafiador do que o 
trabalho docente individualizado. 

Toda a proposta do projeto foi subsidiada no entendimento das contribuições reais e 
efetivas da colaboração entre os “anjos” e “protegidos”, favorecendo para ambos o 
desenvolvimento dos aspectos já relatados, considerados importantes para um ambiente 
propício à aprendizagem significativa e efetiva. 

 
2 APRENDIZAGEM COLABORATIVA EM UM CONTEXTO DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM  

 
Na atualidade é cada vez em menor, a quantidade de discípulos nas correntes 

                                                           
28 Interdisciplinaridade é um adjetivo que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas ou outros ramos 
do conhecimento. É o processo de ligação entre as disciplinas. 
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pedagógicas que acreditam que o conhecimento se passa de uma cabeça para outra. Construir 
ambientes de aprendizagem alicerçados em uma visão sócio interacionista de Vygotsky e 
outros pensadores e estudiosos, que acreditam que o desenvolvimento intelectual ocorre em 
função das interações sociais e condições de vida tem sido bastante reconhecido e difundido 
nas instituições de ensino e seus educadores. 

Segundo Torres, Alcantara e Irala (2004) as atividades colaborativas caracterizam como 
“um conjunto de abordagens educacionais também chamadas de aprendizagem cooperativa”, 
também conhecida como atividades em grupos pequenos. Onde o professor reúne os 
participantes em torno de um só objetivo, de forma a conduzir os trabalhos onde todos se 
esforçam para obtenção do resultado desejado, a aquisição de novos conhecimento. 

As palavras cooperação e colaboração causam certa confusão, sendo, muitas vezes 
utilizadas como sinônimas. Essa confusão foi constatada na revisão bibliográfica realizada 
durante a pesquisa. Existem pesquisadores que acreditam que o termo cooperação é mais 
abrangente, ao passo que na colaboração existe um objetivo comum entre as pessoas que 
trabalham em conjunto sem uma hierarquia (NITZKE, CARNEIRO, GELLER, 1999). 

Segundo Panitz (1996) “A colaboração é uma filosofia de interação e um estilo de vida 
pessoal, enquanto que a cooperação é uma estrutura de interação projetada para facilitar a 
realização de um objetivo ou produto final.” Sendo a aprendizagem colaborativa uma filosofia 
de ensino, e não técnicas de sala de aula.  

Contribuiu ainda Panitz (1996) quando diz que: 
 
Em todas as situações onde pessoas formam grupos, a Aprendizagem 
Colaborativa sugere uma maneira de lidar com as pessoas que respeita 
e destaca as habilidades e contribuições individuais de cada membro 
do grupo. Existe um compartilhamento de autoridade e a aceitação de 
responsabilidades entre os membros do grupo, nas ações do grupo. A 
premissa subjacente da aprendizagem colaborativa está baseada na 
construção de consenso por meio da cooperação entre os membros do 
grupo, contrapondo-se à ideia de competição, na qual alguns 
indivíduos são melhores que outros. Os praticantes da Aprendizagem 
Colaborativa aplicam essa filosofia na sala de aula, nas reuniões de 
comitê, com grupos comunitários, dentro de suas famílias e 
geralmente como um modo de viver e lidar com outras pessoas (p. 1). 
 

O processo de cooperação, neste sentido, se torna um processo mais controlado pelo 
professor, é um processo mais direcionado, enquanto na colaboração o estudante 
desempenha um papel mais ativo, protagonista de sua aprendizagem, como costumamos nos 
referir neste trabalho. Contribuindo assim para seu crescimento pessoal, que segundo 
Antunes (2008, p.22) “os jovens vão à escola não apenas para aprender, mas também para o 
desenvolvimento de suas capacidades e equilíbrio pessoal, de sua inserção social, de sua 
autoestima e relações interpessoais”. E ainda, conforme Bzuneck (2000, p. 9) “a motivação, ou 
o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar de curso”. 

Ao utilizar esta metodologia, também é desenvolvido o senso de equipe dos 
estudantes, a valorização e o compartilhamento dos saberes individuais de cada um, além da 
obtenção de valores como respeito mútuo. Como o ensino e aprendizagem é compartilhado, 
acredita-se que por meio desta técnica cada participante expõem suas próprias ideias, se 
expressa e fala livremente, visando atingir um consenso.  

Por meio destas estratégias, o docente passa de transmissor para facilitador, 
viabilizando aos discentes a produção e construção de conhecimento por eles mesmos. 
Utilizando a aprendizagem colaborativa, todos aprendem. Nesta atividade é oportunizado a 
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potencialização de autonomia dos estudantes, rompendo estruturas tradicionais de ensino, 
superando modelos ultrapassados, que não condizem com nossa realidade atual, nem tão 
pouco as expectativas dos alunos e alunas.  
 
3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Há diversas formas de se construir o conhecimento e o docente deve estar atento para 
os significados atribuídos a determinadas palavras e noções. Esta pesquisa é realizada de 
forma direta onde os dados são obtidos de várias formas, podendo ser considerado qualitativo 
e quantitativo. Quantitativo porque consiste de dados mensuráveis a fundamentação da 
pesquisa. Qualitativo porque o presente estudo não se deteve apenas na quantificação dos 
resultados, mas também no acompanhamento e evolução das turmas como um todo.  

O método proposto para o desenvolvimento deste trabalho inclui consultas por 
disciplina, por bimestre, promovendo os alunos com notas maiores que sete pontos, a serem 
instigadores dos discentes, com as notas inferiores (a maior nota com a menor nota), 
ignorando sexo, cor ou quaisquer demais fatores. Se ao final do bimestre o aluno com 
dificuldades obtiver nota igual ou maior que seis, o aluno anjo é promovido com um ponto na 
média do bimestre. A cada bimestre é realizado um estudo verificando quais discentes se 
destacaram e quais tiveram mais dificuldades e todo processo é reiniciado. 

Participaram quatro turmas do Ensino Médio Integrado, sendo uma turma de primeiro 
ano com 33 discentes, duas turmas do segundo ano totalizando 51 estudantes e uma turma 
do terceiro ano com 21 discentes, totalizando 105 discentes.  

 
Tabela 01. Total de anjos e protegidos em cada turma por bimestre. Autores, 2017. 

TURMAS 
DISCENTES ASSISTIDOS POR BIMESTRE 

1º BIM 2º BIM 3º BIM 4º BIM 

1º ANO AGROINDÚSTRIA 4 4 20 20 

2º ANO INFORMÁTICA 2 14 10 10 

2º ANO AGROINDÚSTRIA 8 8 8  11  

3º ANO AGROINDUSTRIA - - - -  

 
  

Ao longo dos bimestres várias alterações ocorreram, pois alguns anjos saíram do limite 
de média necessária para continuar com a atividade alterando a tabela, em algumas turmas 
optou-se por deixar um anjo com dois protegidos, pois em algumas componentes percebeu-
se afinidades entre anjo e protegido, no terceiro e quarto bimestre, discentes do segundo ano 
protegeram estudantes do primeiro ano, Embora os discentes do terceiro ano estivessem no 
projeto, não atingiram ao longo do período a média necessária para participarem do mesmo. 

Neste trabalho a tecnologia foi um grande facilitador da estratégia de aprendizagem, e 
também utilizada, pois assessorou nossa técnica colaborativa. Já utilizamos em turma um grupo 
para tirar dúvidas do conteúdo via whatsapp29, além disso é costume postar no facebook30 

                                                           
29 Whatsapp é um software para smartphones utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, 
além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão à internet. 
30 Facebook é uma rede social lançada em 2004, fundado por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew 
McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da Universidade Harvard. Este termo é composto 
por face (que significa cara em português) e book (que significa livro), o que indica que a tradução literal de 
facebook pode ser "livro de caras". 
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esquemas, vídeos que evocam o conhecimento aprendido. Mediante o grupo de estudo, os próprios 
discentes utilizaram estes recursos como ferramenta de construção conjunta de conhecimentos. 
Estimulando a autonomia e o cooperativismo na interação entre estudantes e docentes, anjos e 
protegidos. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Por meio da análise do quadro de participantes, tabela 01, no primeiro bimestre onde 
contávamos com 07 anjos e 07 protegidos totalizando em 14 estudantes, 15% da totalidade 
de estudantes ficaram de recuperação, no segundo bimestre o projeto foi estendido a 24,52% 
dos discentes nas turmas assistidas, mas o número de alunos em recuperação passou para 
33%. Com algumas alterações no projeto como a cobrança de relatórios individuais tanto de 
anjo como protegidos, os números sofreram alterações, passamos a acompanhar 49% da 
turma e o número de discentes com nota inferior à média 6 passou para 24%.  

A cobrança dos relatórios possibilitou um acompanhamento mais aprofundado dos 
anjos e protegidos, em alguns casos foi possível receber relatórios emocionantes, como o de 
um estudante que estava em construção e sentia-se deslocado na nova turma. Por meio do 
anjo o mesmo fortaleceu laços de amizade e companheirismo com toda a turma, relato do 
próprio discente. 

Desta forma foi possível avaliar os resultados tanto no contexto engajamento como 
entrosamento e assimilação dos conteúdos, e ao final de cada bimestre, foram utilizadas 
metodologias formais para verificação do nível de retenção e compreensão do conhecimento 
produzido pelo estudante.   
 

 

No quarto bimestre o projeto assistiu 41% das turmas onde somente 9,5% 
continuaram com notas inferiores à média, em alguns casos é possível observar que foram 
estudantes que não estavam no projeto. Fator que nos motivou a experimentar um anjo com 
dois protegidos, além de estudantes do segundo ano acompanhando os do primeiro. 
 Em relação aos resultados observamos que dentro da totalidade de estudantes em 
recuperação no segundo bimestre levando em conta a totalidade dos discentes temos 33% de 
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estudantes em recuperação, no quarto bimestre temos uma recuperação de 28,5%, pois 
ficaram em recuperação no quarto bimestre 9,5%. 
 

 

 

Tomando por base o ano todo verifica-se uma melhora de 27,4% na média da 
totalidade dos estudantes com dificuldades, que pode ser atribuída ao projeto pois, dos 
discentes assistidos 5,6% não conseguiram alcançar a média ao longo do ano, sendo que em 
alguns casos o estudante não contribuía para o bom andamento e desenvolvimento do 
projeto, de acordo com relatórios dos anjos e protegidos.  

Dessa maneira, foi possível verificar o avanço dos discentes durante todo o processo, 
e sempre que necessário o projeto foi redirecionado, apontando novos caminhos, de fora a 
tornar o ensino mais dinâmico e eficaz. Isto posto, os objetivos estipulados no início da 
atividade foram alcançados. Desta forma acredita-se na viabilidade do projeto, porém 
necessita e pode ser melhorado. 

 
5 CONCLUSÕES 
 

O estudante na condição de Anjo da Guarda, muitas vezes denominado monitor, tem 
a possibilidade de ter um espaço favorável para manutenção da aprendizagem efetiva e 
significativa. Entendemos que esta condição contribui para seu crescimento pessoal, 
acadêmico e profissional, aperfeiçoando suas habilidades. E para o discente com dificuldade 
de aprendizagem, na condição de protegido, percebeu-se que a evolução não fica restrita ao 
desempenho ou a notas, mas essa interação com o “seu anjo” muitas vezes tem resgatado 
sua autoestima.  

Percebeu-se que com tantos benefícios e vantagens, a aprendizagem colaborativa é 
uma ferramenta valorosa, que potencializa a interação e autonomia dos estudantes como 
sujeitos ativos de seu processo de aprendizagem. 

Neste sentido, embora reconheçamos que a proposta deve ser revisada em alguns 
aspectos, percebe-se que alcançou seus objetivos, pois melhora a formação acadêmica e o 
aprendizado dos estudantes, bem como promove a interação dos estudantes e a elevação de 
sua autoestima, motivando a ir em busca da aprendizagem. 
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A PERFORMATIVIDADE DO ENSINO NA REDE PÚBLICA CEARENSE 
 

Francisco José Balduino da Silva31 
Jean Mac Cole Tavares dos Santos32 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade analisar as implicações do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) na constituição de uma cultura de performatividade na Rede 
Estadual de Educação do Ceará a partir de reflexões sobre o projeto “ENEM, chego junto chego 
bem”. Para isso apresentamos o ENEM desde sua concepção em 1998 até 2017 e a evolução 
no número de inscritos e projetos em sua volta, a fim de compreendermos a dimensão do 
Exame como maior processo seletivo de ingresso ao Ensino Superior do país. Devido ao 
crescimento do ENEM observamos discursos escolares de valorização do trabalho realizado 
em volta do Exame como legitimador da qualificação educacional ofertada por redes e 
instituições ensino e para realizar nossas ponderações sobre essa problemática realizamos a 
seguir uma discussão acerca das implicações no currículo advindas com o ENEM, por meio de 
um diálogo teórico em volta do fortalecimento de um mercado educacional pautado na 
cultura da performatividade responsável por constituir uma dinâmica de hierarquia social da 
qualificação educacional ofertada pelas escolas e redes de ensino; desta forma podemos 
perceber a centralidade do currículo voltado ao ensino para dar visibilidade aos resultados 
alcançados para legitimarem a qualidade educacional. Na parte terceira discutimos as ações 
de preparação e motivação realizadas pelo projeto “ENEM chego junto chego bem” 
desenvolvido pela Secretária da Educação do Estado do Ceará, analisamos o projeto como 
meio de legitimação da qualidade da rede educacional do Ceará por via da participação e 
divulgação de resultados do ENEM de alunos da rede pública estadual. Percebemos a 
preocupação performática em nível de rede estadual quando observamos o “ENEM chego 
junto, chego bem”, com suas ações de preparação centradas no ensino, focando nos 
resultados individuais dos alunos como reflexo da rede, como forma de expor socialmente a 
qualidade da educação de Ensino Médio ofertada no Ceará.  
 
Palavras-chave: Exame Nacional do Ensino Médio. Currículo. Performatividade. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Criado em 1998 o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), apresentava-se como uma 
prova destinada a autoavaliação de alunos concludentes do Ensino Médio, os dados gerados 
pelo Exame por meio das médias obtidas pelos participantes forneciam dados de referência 
nacional para o governo federal e Instituições de Ensino Superior (IES) acerca da qualidade do 
Ensino Médio. Configurando-se como uma prova de participação voluntária e sem garantias 
da utilização das notas alcançadas como critério de ingresso ao Ensino Superior. 
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Em 2009 o ENEM iniciou sua constituição como o maior processo de seleção para 
ingresso ao Ensino Superior do Brasil, elevando o número de inscritos de maneira 
considerável, passando o Exame a fazer parte dos calendários e discursos escolares. Ainda em 
2009 o ENEM também se propôs a ser um orientador curricular para o Ensino Médio, em 
substituição aos vestibulares, tidos como conteudistas e marcados pelo distanciamento entre 
os conteúdos e a realidade. O ENEM então deveria orientar um novo desenho curricular para 
o Ensino Médio, que o aproximaria do ensino contextualizado, necessário para a formação de 
cidadãos em um mundo em constante transformação. (BRASIL, 2009a) 

Nessa tentativa de reorientar o currículo do Ensino Médio percebemos o ENEM como 
um espaço híbrido de convivência entre os elementos que deseja suplantar dos vestibulares 
convivendo com as novas abordagens trazidas pelo ENEM. O ENEM propõe questões 
contextualizadas e fortalece o discurso pela democratização do acesso ao Ensino Superior, 
contudo ainda percebemos a manutenção do discurso em volta da meritocracia, valorizando 
as altas performances como seleção de ingresso às Instituições de Ensino Superior (IES). 

Partindo desse pressuposto em volta do enaltecimento das altas performances temos 
como objetivo do presente trabalho analisar as implicações do Exame Nacional do Ensino 
Médio na constituição de uma cultura de performatividade na Rede Estadual de Educação do 
Ceará a partir de reflexões sobre o projeto “ENEM, chego junto chego bem”. 

Para realizarmos nossa análise dividimos o trabalho em três partes. Na primeira parte 
apresentamos a constituição histórica do ENEM, desde sua criação em 1998 até as últimas 
mudanças em 2017, apresentado o crescimento do número de inscritos e programas federais 
em sua volta, a fim de entendermos como o Exame se tornou a maior avalição de ingresso às 
IES e assim passando assim a compor os discursos escolares. 

 Na segunda parte discutimos as implicações no currículo advindas com o ENEM, por 
meio de um diálogo teórico, em volta da cultura da performatividade responsável por criar 
posicionamentos de mercados para as escolas. Desta forma podemos perceber a centralidade 
do currículo voltado para o ensino, pois por meio da visibilidade dos resultados alcançados 
pelas escolas é legitimada a qualidade de seu trabalho e currículo. 

Na terceira parte discutimos as ações de preparação e motivação realizadas pelo 
projeto “ENEM chego junto chego bem” desenvolvido no estado do Ceará, que trabalha com 
o incentivo e preparação de estudantes para a realização do ENEM, analisamos o projeto 
como via de legitimação da qualidade da rede educacional do Ceará por via da participação e 
divulgação de resultados do ENEM de alunos da rede pública estadual. 
 
2 EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO: CRIAÇÃO E EXPANSÃO 
 
2.1 CONCEPÇÃO INICIAL DO ENEM 
 

O Ensino Médio no Brasil passou por mudanças quanto a sua oferta nas duas últimas 
décadas do século XX, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 14/96 foi estabelecida 
a “progressiva universalização do ensino médio gratuito” (BRASIL, 1996a), posteriormente a 
LDB 9.394/96 reforçou o texto constitucional ao trazer em seu artigo 4 a “progressiva extensão 
da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio” (BRASIL, 1996b) e a Emenda Constitucional 
nº 59/09 determinou a “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade” (BRASIL, 2009b), ações que levaram a expansão das matrículas do 
Ensino Médio. 
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Com a expansão do Ensino Médio abriu-se a questão sobre como estabelecer processo 
de avaliação da educação ofertada, no tocante ao Ensino Fundamental, o governo brasileiro 
já trabalhava com avaliações em larga escala desde 1990, com a aplicação do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb). Porém, o Ensino Médio encontrava-se sem um critério, 
mesmo prevista a responsabilidade da União em colaboração com os sistemas de ensino de 
efetuar avaliação do rendimento escolar (BRASIL, 1996b). Nesse contexto foi criado o ENEM 
em 1998, por meio da portaria do Ministério da Educação (MEC) 438/98, pelo então ministro 
da Educação Paulo Renato Souza. Pensado como de avaliação do desempenho dos alunos 
concludentes do Ensino Médio, tinha como objetivos:  

 
I – conferir ao cidadão parâmetro para auto-avaliação, com vistas à continuidade de 
sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho; 
II – criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades do ensino 
médio; 
III – fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação superior; 
IV – constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-médio. 
(BRASIL, 1998) 

 

O Exame, apontava em seus objetivos atuar como parâmetro de autoavaliação para os 
alunos concludentes do Ensino Médio, além de fornecer dados de referência nacionais para o 
Governo Federal e IES acerca da qualidade do Ensino Médio. Para alcançar tais objetivos o 
ENEM foi estruturado como uma prova de múltipla escolha e uma redação, com o intuito de 
avaliar as competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes e tidas como 
imprescindíveis à vida acadêmica e ao mundo do trabalho (BRASIL, 1998a).  

Entre os anos de 1998 e 2000 o ENEM atendia basicamente ao objetivo de 
autoavaliação o que pode ser uma das causas do Exame apresentar um reduzido número de 
inscritos quando comparado aos números atuais,  contudo em 2001 o ENEM alcançou pela 
primeira vez a marca de 1 milhão de inscritos (Gráfico 1) impulsionado pela gratuidade da 
inscrição para alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas ou todo o Ensino 
Médio como bolsistas em instituições privadas. 

 
Gráfico 1: Quantidade de inscritos no ENEM (1998-2017) 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autores com base no Relatório pedagógico ENEM  2011-2012; Site do Ministério 

da Educação; ENEM 2016: resultado individual; ENEM - Resultado dos participantes de 2017. 

 
Com auxílio do Gráfico 1 podemos perceber o crescimento no número de inscritos 

acompanharem a gratuidade para determinados alunos, bem como a sobreposição de 
políticas públicas em torno do Exame.  
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2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS EM TORNO DO ENEM 
  

No ano de 2005 uma nova mudança ajudou a alavancar a quantidade de inscritos, por 
meio da Lei 11.096/05 que formalizou a criação do Programa Universidade para Todos 
(ProUni). O programa prevê a concessão de bolsa de estudos integrais ou parciais (50% ou 
25%) para estudantes de graduação em IES privadas, devendo o aluno para concorrer a bolsa 
ser pré-selecionado de acordo com os resultados alcançados no ENEM (BRASIL, 2005). A 
gratuidade do ENEM para estudantes de escolas públicas desde 2001 somado a criação do 
ProUni, elevou para 3 milhões o número de inscritos no ENEM 2005, o que Para Eliezer 
Moreira Pacheco, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), instituição responsável pela elaboração e aplicação do ENEM, em 2005 “o 
número de inscritos cresceu porque os alunos são obrigados a fazer a prova para poderem 
participar do ProUni, [...].” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2005). 

Em 2009, o MEC apresentou a “Proposta à Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior” (BRASIL, 2009a) propondo a reestruturação no 
ENEM, a qual viria ser sancionada pela Portaria MEC 109/09, trazendo as seguintes alterações 
aos objetivos do exame expressos no Artigo 1º da Portaria MEC 438/98: 

 
II - estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como modalidade 
alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores do 
mundo do trabalho; 
III - estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como modalidade 
alternativa ou complementar aos exames de acesso aos cursos profissionalizantes, 
pós-médios e à Educação Superior.  (BRASIL, 2009c) 

 
Com essa nova proposta o ENEM iniciou sua constituição como o maior processo de 

seleção de para ingresso no Ensino Superior, uma vez que a partir de 2009 o Exame passou a 
ser utilizado como processo unificado de acesso as IES, passando ano a ano a ser utilizado 
como etapa única de seleção de alunos para as vagas em IES públicas, substituindo os 
vestibulares em grande parte das universidades públicas, restando em 2016 onze 
universidades federais e 29 universidades estaduais mantendo vestibulares próprios. (GUIA 
DO ESTUDANTE, 2016). Para organizar as inscrições nas universidades públicas que aderiram 
ao ENEM foi criado o Sistema de Seleção Unificada (SISU), objetivando gerenciar a oferta de 
vagas aos participantes do ENEM. Ainda em 2009, o ENEM também passou a atuar como 
exame complementar ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCEJA), concedendo a certificação do Ensino Médio para os candidatos do ENEM 
maiores de 18 anos que ainda não concludentes do Ensino Médio (BRASIL, 2016).  

Em 2012 foi criado o Programa Ciências sem Fronteiras33 (PCF) com o objetivo de 
investir na formação profissional de pesquisadores visando qualificar profissionais capazes de 
elevarem a produção cientifica brasileira a níveis de excelência (BRASIL, 2012a), 
proporcionando bolsas de estudo fora do país.  

Ainda em 2012 foi sancionada a lei 12.711/12, a Lei das Cotas como ficou conhecida, 
dispõe sobre a reserva de no mínimo 50% das vagas de graduação em universidades federais 
e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (BRASIL, 2012b) sendo o ENEM 

                                                           
33 O programa foi suspenso entre 2015 e 2016 em 2017 passou por reformulação voltando sua atenção para o 

aprendizado de línguas e cursos de pós-graduação. 
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utilizado como critério de seleção (BRASIL, 2012c), sua implantação foi gradualmente aplicada 
durante um período de quatro anos, tendo seu início em 2013.  

No ano de 2013 foi criado o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e 
Tecnológica (Sisutec), um sistema análogo ao SISU, porém responsável por ofertar vagas à 
Educação Profissional em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s), 
contando como critério de seleção a pontuação no ENEM.  Com o crescimento da oferta de 
vagas nos IF’s – passando de 140 unidades em 2002 para 562 unidades em 2014 (GOUVEIA, 
2016) – tendo o ENEM como avaliação de ingresso e o início da aplicação da Lei das Cotas 
temos um novo crescimento no número de inscritos no ENEM, alcançando em 2014 8,72 
milhões de inscritos 

Completando o rol de programas em torno do ENEM temos as mudanças realizadas 
em 2016 no Programa de Financiamento Estudantil (FIES). O FIES foi criado em 2001 pela Lei 
10.260/01 destinado “[...] à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores 
não gratuitos e com avaliação positiva” (BRASIL, 2001), em 2016 sua contratação passou ser 
atrelada aos resultados obtidos no ENEM. 

Por via de consulta pública pela internet o governo do presidente Michel Temer 
realizou mudanças no ENEM 2017, passando a ser aplicado em dois domingos consecutivos, 
mas manteve a estrutura de número de questões por área e a aplicação da redação.  A outra 
mudança foi a destituição da função auxiliar ao ENCEJA, o que levou a diminuição no número 
de inscritos, como já era esperado (G1, 2017), podemos ver no Gráfico 1 que a edição  de 2017 
contou com 6,1 milhões de inscritos, contudo o ENEM mantem-se como o maior processo 
seletivo para ingresso ao Ensino Superior do Brasil. 
 
3 UMA DISCUSSÃO SOBRE PERFORMATIVIDADE 
 

Vimos a construção histórica do ENEM que o levou a constituir-se no maior processo 
seletivo de ingresso as IES do Brasil, mas além de critério de seleção, foi proposto que 2009 
que o ENEM deveria atuar como orientador do currículo para o Ensino Médio, rompendo com 
o currículo voltado a atender demandas conteudistas dos vestibulares (BRASIL, 2009a). 

O MEC ao unificar o processo de seleção de ingresso às IES, argumentava que tal ação 
poderia possibilitar a “reestruturação de currículos no ensino médio” (BRASIL, 2009a), uma 
vez que “as orientações que constam dos programas dos concursos vestibulares, induzem os 
procedimentos dos professores do Ensino Médio em seu trabalho na sala de aula.” (FONSECA, 
2007, p. 83). Entendendo os processos seletivos de ingresso às IES como orientadores 
curriculares, mesmo que involuntários, acreditava-se que o ENEM como prova de alcance 
nacional “[...]sinalizaria concretamente para o ensino médio orientações curriculares 
expressas de modo claro, intencional e articulado para cada área de conhecimento” (BRASIL, 
2009a).  

No processo de substituição dos vestibulares pelo ENEM percebemos uma disputa de 
significados, onde para o Exame se fazer legítimo há de se desqualificar seu antagonista, no 
caso o vestibular, desta forma o MEC montou um discurso de negação, afirmando em 2009 
que “o vestibular nos moldes de hoje produz efeitos insalubres sobre o currículo do ensino 
médio, que está cada vez mais voltado para o acúmulo excessivo de conteúdos” (BRASIL, 
2009d). A mudança proposta com o ENEM é atuar como orientador curricular para o Ensino 
Médio o tornando mais próximo e significativo para os alunos (BRASIL, 2009a). 

O currículo, como afirma Lopes e Macedo (2011), “é uma prática de poder, mas 
também é uma prática de significação, de atribuição de sentidos” (LOPES; MACEDO, 2011, p. 
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41). Nesta disputa de sentidos, o agora chamado vestibular tradicional é caracterizado como 
conteudista, suas questões são tidas como pautadas na memorização mecânica e sem 
interligação com o mundo em constante transformação, enquanto o “Novo ENEM”, como 
passou a ser chamado em 2009, é apresentado como prova contextualizada que valoriza a 
capacidade dos estudantes de se adaptarem a situações problemas do mundo 
contemporâneo.  

O ENEM assim atuaria na legitimação dos saberes curriculares a serem trabalhados no 
Ensino Médio, oferecendo, como aponta Goodson (1995), um roteiro a ser trabalhado pela 
retórica legitimadora da escola, oficializando os saberes. Neste movimento o ENEM fortalece 
o discurso oficial da valorização do trabalho com questões pautadas em competências e 
habilidades, que se distanciaria do conteudíssimo e o aproximaria do ensino contextualizado. 
A ideia com o ENEM é qualificar o currículo do Ensino Médio a partir da Matriz de Referência 
do Exame significando “[...] evolução importante na forma de avaliação dos estudantes e 
orientação sobre os conteúdos cujo aprendizado se espera no Ensino Médio.” (BRASIL, 2009e).  

Apesar da ideia de qualificação curricular do Ensino Médio por via da Matriz de 
Referência, o que vimos acontecer foi uma relação entre a qualificação do currículo escolar e 
os resultados alcançados pelos alunos, passando o ENEM a atuar na legitimação do currículo 
organizado pelas instituições e redes de ensino em uma dinâmica de performatividade. O 
currículo escolar passa a ser entendido e propagado socialmente como de qualidade ou não 
mediante os resultados alcançados no ENEM pelos alunos, montando de acordo com Ball uma 
cultura performática, onde a performatividade é 

 
uma tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação que emprega 
julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle, atrito e 
mudança. Os desempenhos de sujeitos individuais ou de organizações servem de 
parâmetros de produtividade ou de resultado, ou servem ainda como 
demonstrações de “qualidade” ou “momentos” de promoção ou inspeção. (BALL, 
2005, p. 543) 

 

A performatividade via ENEM teve expansão com a Portaria INEP 109/09, ao instituir 
a divulgação da média por escola alcançada no ENEM, criando um meio de comparação entre 
as instituições e redes de ensino, auxiliando a montagem de uma cultura pautada na 
performance dos alunos como legitimadora da qualidade educacional. como apontam Lopes 
e López (2010) “É por meio da perfomatividade e da responsabilidade (accontability) que 
serviços sociais como a educação são padronizados, calculados, qualificados e comparados, 
em uma dinâmica na qual os conhecimentos legitimados dos estudantes passam a ser vistos 
como idênticos aos resultados dos testes que o representam” (LOPES; LÓPEZ, 2010, p. 101). 

Em Lopes e López (2010), temos na política de performatividade o conhecimento 
ligando-se à lógica de troca, passando a ser visto como mercadoria, sobressaindo o valor de 
uso, legitimado por meio de desempenhos visíveis nas avaliações. Os professores, por sua vez, 
apresentam propostas curriculares capazes de projetar identidades docentes de 
performatividade, avaliando os currículos mediante as aproximações com as propostas de 
avaliação, que passam a serem prescritivas. Dessa forma, entendemos o currículo, como uma 
“prática de poder, mas também uma prática de significação, de atribuição de sentidos.” 
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 41). Nesta disputa de significados, vemos a qualificação da 
educação atrelada ao currículo, avaliado mediante a performance de estudantes submetidos 
ao ENEM, desta feita as organizações escolares passam a ocupar posições de mercado, o que 
pode ser entendido a partir da perspectiva de Ball (2009) como uma contextualização social 
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de múltiplos fatores responsáveis por construírem uma dinâmica de hierarquização social das 
escolas. 

Visando galgar colocações de mercado melhores temos a partir da cultura de 
performatividade a aproximação do currículo ao ensino, na busca de garantir melhores 
resultados no Exame. Segundo Macedo a ligação entre currículo e ensino acaba por realizar 
uma redução do “currículo ao conhecimento e da educação ao domínio de saberes 
socialmente organizados.” (MACEDO, 2012, p. 722). Nesta redução segundo Macedo (2012) 
os conhecimentos são objetificados, tornando-se uma listagem de objetivos previamente 
selecionados atendendo a uma função pautada no “valor de troca no mercado social” (LOPES; 
LÓPEZ, 2010, p. 100), legitimados mediante as possíveis vantagens que possam propiciar aos 
candidatos do ENEM para a realização da prova. 

O ENEM na tentativa de modificar o currículo do Ensino Médio a partir de uma ruptura 
com o vestibular acabou por tornar-se um espaço híbrido, configurando-se como uma fusão 
entre o vestibular e o ENEM, “sintetizando elementos de ambas, mas não redutíveis a 
nenhuma” (HALL, 1997, p. 19) das possibilidades, tornando-se impossível de se reduzir a uma 
só face. O ENEM em sua formulação propõe o avanço na elaboração de questões, rompendo 
com o conteudismo para pautar-se no trabalho com situações problema baseadas em 
competências e habilidades para com isso operar uma transformação no currículo escolar do 
Ensino Médio, e ampliar as discussões em torno do conhecimento de cada área do 
conhecimento, porém o que se pode observar é a manutenção na centralidade do ensino, 
mantendo o ENEM atrelado ao discurso meritocrático. 

A ampliação de temas a serem trabalhados levaria docentes a terem maior espaço de 
discussões em salas de aulas porem a cultura da performatividade tende a guiar o trabalho 
educativo como forma de assegurar a visibilidade performática que garantirá a legitimidade 
em torno da qualidade da educação e do currículo ofertado pelas instituições e redes de 
ensino. 

Neste movimento performático temos que as performances individuais ou de 
organizações são utilizadas para encapsular o tempo, gerando um valor sobre a qualidade da 
instituição em julgamento (BALL, 2010). Trabalhando com esse encapsulamento de tempo 
citado por Ball (2010), temos a SEDUC-CE desenvolvendo ações voltada para a visibilidade de 
seus trabalhos e resultados em volta do ENEM, por meio do projeto “ENEM chego junto, chego 
bem”, atuando como política de performatividade, como forma de legitimar a qualidade da 
educação de Ensino Médio ofertada pela rede estadual do Ceará. 
 
4 “ENEM CHEGO JUNTO, CHEGO BEM” 
 
4.1 O PROJETO 

Seguindo os princípios de performatividade exigidos por uma sociedade de bases 
neoliberais, responsável por enfatizar os critérios de eficiência e eficácia para o campo da 
educação a Secretária da Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE), vem buscando legitimar 
a qualidade da rede educacional de Ensino Médio do Ceará por via da participação e 
divulgação de resultados do ENEM de alunos e escolas. Estas ações ganharam força com o 
projeto “ENEM – chego junto, chego bem” lançado em 2012 e constituindo-se em uma política 
de governo, passando pelos mandatos de Cid Ferreira Gomes e do atual governador Camilo 
Santana. 

O projeto, de acordo com a SEDUC-CE, constitui-se de ações desenvolvidas com a 
finalidade de “mobilizar e preparar os estudantes da rede estadual para que possam fazer o 
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Exame com segurança e perspectiva de ingresso no ensino superior.” (CEARÁ, 2014a). O 
projeto tem incentivado a inscrição de 100% (cem por cento) dos alunos concludentes do 
Ensino Médio da rede estadual na prova do Exame e a partir de 2014 o projeto “ENEM chego, 
junto chego bem” foi estruturado para acompanhar os estudantes desde emissão de 
documentação necessária para a inscrição no Exame, até as ações de apoio no dia da prova, 
mobilizando para isso núcleo gestor e professores nas escolas estaduais do Ceará. 

Os trabalhos em volta do ENEM no Estado do Ceará compõem pauta permanente para 
a SEDUC-CE, estabelecendo ações de visibilidade do projeto “ENEM chego junto, chego bem” 
garantidas por eventos no decorrer do ano letivo. O lançamento do projeto em 2014 foi 
realizado nas dependências da SEDUC-CE em Fortaleza, contando com a participação da então 
secretária de Educação Isolda Cela e do secretário adjunto de Educação Mauricio Holanda, na 
ocasião foram homenageados 26 estudantes e 26 escolas com destaque no ENEM 2013, o 
evento foi televisionada pela TV-Ceará e contou com a participação de diretores escolares e 
coordenadores das 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE’s) 
e das 3 Superintendências das Escolas Estaduais de Fortaleza (SEFOR’s) (CEARÁ, 2014b).  

Os anos de 2016 e 2017 contaram com um arcabouço maior de ações por parte da 
SEDUC-CE em parceria com as CREDE/SEFOR e Escolas, os trabalhos começaram no início do 
ano letivo, por meio do levantamento dos alunos de 3º ano que já possuíam ou não RG e CPF, 
e fazendo o registro dos documentos de estudantes que já os possuíam, caso o contrário as 
escolas passaram a trabalhar no auxílio a emissão dos documentos.  

Posteriormente a etapa de documentação as escolas iniciaram as inscrições, 
acompanhando individualmente os alunos, motivando e incentivando os estudantes que não 
se mostraram estimulados a participarem do Exame. Esse acompanhamento individualizado 
levou o Ceará em 2016 a alcançar “mais de 193 mil alunos da rede pública estadual inscritos 
no Exame Nacional do Ensino Médio [...]. Esse número equivale a 98% dos matriculados nas 
3ª séries da última etapa da educação básica nas escolas estaduais cearenses.” (CEARÁ, 
2016a), já no ano de 2017 mais de 101 mil alunos da rede pública cearense se inscreveram no 
ENEM (CEARÁ, 2017a), correspondendo a 99,5% dos alunos do último ano do Ensino Médio 
matriculados na rede estadual. (CEARÁ, 2017b).  

Com números elevados de inscrições e buscando garantir a frequência de todos os 
inscritos a SEDUC-CE realizou no dia prova o que chamou de “DIA E”, o que se configura como 
apoio logístico de alimentação, água e canetas em pontos estratégicos de Fortaleza e nas 
demais cidades polo de realização do Exame, além da articulação de transporte para os 
estudantes como salienta o secretário de Educação do Estado Idilvan Alencar: 

 
No Interior, as Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Crede) 
fazem articulação com os municípios para garantir esse transporte e onde não é 
possível, fazemos a contratação de ônibus. Em Fortaleza e Região Metropolitana, 
temos o Passaporte Enem, que dará acesso aos locais de prova. (CEARÁ, 2016a) 

 

Podemos ver a importância dada ao ENEM pela SEDUC-CE, contudo, a inscrição e o 
transporte são os pontos extremos do trabalho em volta do Exame no Ceará, o peso das ações 
encontra-se na preparação dos alunos para a realização da prova. 
 
4.2 AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO “ENEM CHEGO JUNTO CHEGO BEM”  
 

Os anos de 2016 e 2017 assistiram ao incremento de ações destinadas a preparação 
de estudantes para o Exame, pois as ações que antes ficavam em grande parte sobre tutela 



100 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

das escolas passaram a ser propostas e acompanhadas pela SEDUC-CE, e realizadas em 
parceria com CREDE’s, SEFOR’S e/ou escolas. Essas ações voltadas a preparação dos alunos no 
projeto “ENEM chego junto chego bem” foram organizadas em cinco atividades: Enem não 
tira Férias; #FDS curtindo Enem; Enem chego junto, chego a 1000; #Enem na rede e Minuto 
ENEM. 

As atividades desenvolvidas estão ligadas principalmente com a apresentação de 
conteúdos que venham a ser pertinentes para a realização do ENEM, mesclando nas três 
primeiras momentos de ludicidade e apresentação de conteúdos programáticos. O que vemos 
é a centralidade no ensino, o lúdico aparece mais como um momento de descontração, uma 
tentativa de diminuir a sensação de uma aula convencional, centrando as ações no Ensino e 
seguindo uma lógica utilitária dos conhecimentos que serão apresentados aos alunos, em uma 
cultura de performatividade. Para que possamos melhor apresentar nosso raciocínio 
descreveremos brevemente como cada atividade se desenvolve. 

A ação intitulada “ENEM não tira férias” ocorreram em julho durante as férias nas 
escolas, onde são realizadas aulas e palestras sobre possíveis temas de redação para o ENEM. 
Essa ação foi criada em 2016 e em 2017 teve seu lançamento realizado em um passeio 
marítimo pela orla de Fortaleza, tendo à frente o próprio secretário de educação Idilvan 
Alencar, (CEARÁ, 2017c), para de aumentar a publicidade do evento o lançamento foi 
transmitido ao vivo via Facebook na página da SEDUC-CE da rede social. Como forma de 
destacar e publicizar a ação os alunos com maiores frequências nas atividades desenvolvidas 
e matriculados nas escolas com maiores números de participantes no “ENEM não tira férias” 
foram premiados com passeios culturais a teatros e museus, ida a estádios de futebol na 
capital cearense e um dia em um parque aquático de Fortaleza (CEARÁ, 2016b), tudo isso 
divulgado no site oficial da SEDUC-CE. 

O “FDS curtindo ENEM” iniciou as ações logo após a retomada das aulas no segundo 
semestre, contando com atividades realizadas durante o final de semana até o último final de 
semana anterior a aprova do ENEM. Foram selecionados alunos por CREDE que realizaram 
uma viagem para Fortaleza ou outros polos de realização no Ceará para participarem de 
atividades que foram de sexta à noite a domingo pela manhã, contando com aulas, simulados, 
palestras sobre possíveis temas de redação e atividades de lazer. As aulas realizadas no Centro 
de Educação a Distância do Ceará34 (CED) localizado em Sobral, foram transmitidas ao vivo 
pelo canal do CED no youtube. 

Em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, a SEDUC-CE lançou a ação “Enem 
chego junto, chego a 1000”, consistindo de eventos onde foram realizados aulões com dicas 
de redação e palestras de motivação, a edição de 2016 contou com o alpinista Rosier 
Alexander e em 2017 com o ator e humorista Haroldo Guimarães.  

Por fim temos duas ações desenvolvidas pelo CED, ambas foram criadas em 2017 e 
trata-se de vídeo aulas, o “#ENEM na Rede”, constitui-se de um site com vídeo aulas de até 
cinco minutos que podem ser acessadas gratuitamente, já o “Minuto ENEM” são vídeos de 
até um minuto de duração com dicas para a realização da prova do Exame veiculados na TV 
Ceará e posteriormente disponibilizados no youtube. 

Como podemos perceber as ações voltas para a preparação e motivação dos alunos da 
rede estadual do Ceará desenvolveram-se com centralidade no ensino, o que nos leva a 
observar a preocupação com a performatividade dos alunos, por via da visibilidade das ações 

                                                           
34 O Centro de Educação a Distância do Ceará foi criado em 2014 como órgão vinculado à Secretaria da Educação 

do Ceará, com o objetivo de atuar na formação de diretores, professores, estudantes e demais profissionais em 

torno da Educação Básica do Ceará. 
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e resultados qualificando o trabalho organizado pela SEDUC-CE, desta feita o ENEM se 
apresenta como um elemento de centralidade para a rede educacional do Ceará. 

A responsabilização pelo sucesso dos alunos, bem como da rede educacional é 
construída discursivamente estimulando as escolas a trabalharem alinhadas a princípios 
empresariais responsáveis por buscarem atingir metas e posteriormente apresentarem seus 
resultados. Neste processo o trabalho dos gestores escolares “envolve incutir uma atitude e 
uma cultura nas quais os trabalhadores se sentem responsáveis e, ao mesmo tempo, de certa 
forma pessoalmente investidos da responsabilidade pelo bem-estar da organização.” (BALL, 
2005, p. 545). Podemos perceber essa situação a partir da fala de uma diretora de escola ao 
afirmar: “nós trabalhamos desde a primeira hora do primeiro dia de aula até a última hora do 
último dia de aula, nós trabalhamos em função do ENEM, para formar esses meninos, ajuda-
los a ter um futuro de sucesso” (CEARÁ, 2016c). O Exame como apresentado na fala da 
diretora ocupa importante espaço nos discursos educacionais no Ceará, pautando-se na 
responsabilização dos resultados individuais a alcançados pelos alunos. 

Para apresentarem a performance de seus resultados as escolas públicas cearenses 
juntamente com as CREDE’s, SEFOR’s e SEDUC-CE, passaram a publicizar o quantitativo de 
alunos aprovados no ENEM por meio de redes sociais, seguindo a mesma lógica de divulgação 
utilizada pelas escolas privadas, apresentando os alunos e em quais cursos foram aprovados. 
Esse tipo de divulgação acompanha o processo de responsabilização dos serviços públicos 
prestados, legitimando os resultados dos estudantes como idênticos aos da rede estadual 
(LOPES; LÓPEZ, 2010). Neste processo os resultados integram uma ação de prestação de 
contas da educação cearense e dá visibilidade a sociedade do que seriam os parâmetros da 
qualificação da educação ofertada no Ceará. 

O que podemos perceber com as ações analisadas é o trabalho em torno do projeto 
“ENEM chego junto, chego bem” para validar a educação cearense, propagandeando suas 
ações e apresentando a eficiência e eficácia do trabalho por via das ações de preparação e das 
aprovações alcançadas pelos alunos da rede estadual de Ensino Médio do Ceará. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Percebemos em nossa análise que o ENEM auxiliou na delimitação e regulamentação 
de um mercado fortalecido pela cultura da performatividade, uma vez que a cultura da 
performatividade entende os resultados dos alunos como reflexo da realidade educacional 
avaliada, montando uma dinâmica de posicionamento de mercado escolar. Para garantir uma 
boa imagem para seu mercado ou legitimarem a realização de seus trabalhos temos o ENEM 
orientando a organização do currículo escolar com centralidade no ensino, assim como já era 
realizado sob influência dos vestibulares. 

Criado sob uma cultura performática já conhecida desde a massificação dos 
vestibulares o ENEM avança na concepção de contextualização de questões, porem leva as 
ações a manterem-se pautadas no ensino devido a necessidade de atender as performances 
esperadas como forma de expor a sociedade a qualidade do trabalho escolar desenvolvido. 
Percebemos a preocupação performática em nível de rede estadual cearense quando 
observamos o “ENEM chego junto, chego bem”, com suas ações de preparação centradas no 
ensino, focando nos resultados individuais dos alunos como reflexo da rede, como forma de 
expor socialmente a qualidade da educação de Ensino Médio ofertada no Ceará mediante as 
performances dos alunos que irão legitimar a qualificação da educação pública estadual. 
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AVALIAÇÃO EM FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO: Princípios de uma investigação 
 

Suédson Relva Nogueira35 
José Teixeira Neto36 

 
RESUMO: O texto em questão refere-se ao início da pesquisa a ser realizada no Mestrado 
Profissional em Filosofia - PROF-FILO no núcleo do Campus Caicó da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte-UERN. O interesse por este estudo surgiu no decorrer das aulas de 
filosofia e na atuação como supervisor no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID (Subprojeto Filosofia-Campus Caicó/UERN) na Escola Estadual Calpúrnia 
Caldas de Amorim – EECCAM. Por um lado, observamos a relação conflituosa do aluno do 
Ensino Médio com as provas e os exames e, por outro, pudemos perceber as dificuldades dos 
bolsistas do PIBID que atuaram como monitores no Laboratório de Prática de Ensino de 
Filosofia37 em elaborar e definir o que e como avaliar em filosofia: os conteúdos? A 
participação dos alunos em debates? Textos dissertativos? Com relação aos alunos 
percebíamos que os resultados (notas) das avaliações não refletiam a realidade vivenciada em 
sala e com relação aos bolsistas pudemos perceber a deficiência da formação docente sobre 
a temática da avaliação. Essas questões, por fim, também nos levaram a refletir sobre a 
própria prática docente. Na nossa pesquisa objetivamos discutir a avaliação em filosofia e nos 
perguntar se uma abordagem tecnicista ou criticista é suficiente para pensarmos o que 
significa avaliar no ensino de filosofia no ensino médio. 
 
Palavras-chave: Ensino. Filosofia. Avaliação. 
 
1 PARA COMEÇO DE CONVERSA 
 

Segundo Luckesi (2010), o termo “avaliação” da aprendizagem foi criado e usado por 
Ralph Tyler em 193038, que lutou ferreamente para abolir o uso indiscriminado e excedente 
de provas e exames na formação acadêmica. Tyler desejava que a sociedade ultrapassasse os 
valores do aprovar e reprovar inseridos pelas instituições educacionais de sua época, herança 
de uma sociedade burguesa, e transcendesse para uma “avaliação” voltada para a formação 
de um indivíduo melhor, nesse sentido, uma avaliação mais “construtora” do indivíduo. Para 
isso, ao invés de taxar e excluir aqueles que não se adequassem às normas e regras 
educacionais, haveria o acolhimento incondicional do aluno. Enquanto a premissa da 
“avaliação” é, portanto, acolher para transformar, por sua vez, a premissa das provas e 
exames é estabelece um julgamento seguido necessariamente da uma exclusão do aluno. 
(LUCKESI, 2010, p. 173). 

                                                           
35 Licenciado em Filosofia; graduado em história. Professor da Escola Estadual Professora Calpúrnia Caldas de 
Amorim-EECCAM e discente do Mestrado Profissional em Filosofia-PROF-FILO da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte-UERN, Campus Caicó. E-mail: suedson.relva@gamil.com  
36 Doutor em Filosofia. Professor do Mestrado Profissional em Filosofia-PROF-FILO da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte-UERN, Campus Caicó. E-mail: josteix@hotmail.com  
37 Para as atividades realizadas em 2017 pelo Subprojeto PIBID Filosofia do Campus Caicó: 
https://drive.google.com/file/d/1cKNFXkGOZSPHySqdX9ZGbnFao_IeQYaC/view  
38 SILVA, Janssen Felipe da. Avaliação educacional: fundamentos teóricos e relação com a política educacional. 
Disponível em: <http://www.anpae.org.br/seminario/ANPAE2012/Textos/JanssenFelipe.pdf>. Acesso em: 
22/03/2018. 
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A perspectiva contemporânea do ensino brasileiro parece estar direcionada para uma 
pedagogia do exame em detrimento a uma pedagogia do ensino/aprendizagem e, por isso 
mesmo, da “avaliação”; o aluno desde muito cedo é estimulado a entender o processo de 
promoção das instituições escolares por onde passa; almeja compreender as normas e 
possibilidades de manipulação para a tão esperada escalada de um nível ou série para a outra 
(LUCKESI, 2010, p. 18). E, perpetua esse entendimento em sua vida adulta nas diversas 
instituições por onde passa. Será esse o fim da educação, preparar alunos para provas e 
exames? A educação não deveria centrar-se na relação ensino/aprendizagem e, por isso 
mesmo, pensar na “avaliação” de modo mais abrangente e não apenas como forma de provar 
conhecimentos de conteúdos? Essas questões merecer ser postas, tendo em vista o impacto 
que a avaliação pode ter na vida dos estudantes. 

Um aspecto importante da “avaliação” é a possibilidade do próprio professor avaliar a 
sua prática. Acreditamos que esse aspecto não aparece quando o processo do avaliar se reduz 
às provas e aos exames. Assim, a “avalição” aplicada de forma correta funcionaria como uma 
ferramenta que potencializaria as possibilidades do professor refletir sobre sua prática. Dessa 
forma, a “avaliação” permitiria conhecer o aluno, quando feita de maneira particular e lenta 
e possibilitaria também ao professor avaliar sua própria prática. Seria tarefa do professor 
identificar as diferenças ou particularidades na capacidade de aprender de cada aluno, 
fazendo isso poderia ajudá-los a transpor suas dificuldades e prosseguir na aprendizagem”. 
(HAYDT, 2004, p. 07).  

Para Krasilchik, 
 

A avaliação dá ao professor informações sobre o seu ensino, permitindo-lhe 
identificar onde seu trabalho deixou de dar resultados esperados, como e 
onde os estudantes tiveram dificuldade, permitindo que falhas possam ser 
reparadas. Muitas vezes, dependendo das relações na classe, da periocidade, 
do tipo de provas, o professor só se percebe dos problemas tarde demais e 
apenas pode corrigi-los para estudantes de classes subsequentes 
(KRASILCHIK, 2005, p. 169).  

 
Estamos apostando, com os autores citados, que a “avaliação” e não os exames e 

provas possibilitam um trabalho formativo no qual o professor conhece o seu aluno e conhece 
a si mesmo. Conhece as dificuldades e potencialidades do alunos, mas também compreende 
as falhas do processo e pode, se desejar, corrigi-las. 

Sobre isso Luckesi afirma: 
 

A avaliação da aprendizagem, nessa perspectiva, é um recurso pedagógico 
disponível ao educador para que auxilie o educando na busca de uma 
autoconstrução e de seu modo de estar na vida mediante aprendizagens 
bem-sucedidas. Contudo, também subsidia o educador, se necessário, em 
sua atividade de gestor do ensino, visto que lhe permite reconhecer a eficácia 
ou ineficácia de seus atos e dos recursos pedagógicos utilizados, assim como, 
se necessário, subsidiar e ainda proceder à intervenção de correção dos 
rumos da atividade e dos seus resultados (LUCKESI, 2011, p. 263). 

 
De modo geral, estamos de acordo que a “avaliação” não deve se restringir aos exames 

e as provas em que os conteúdos se sobressaem sobre todas as outras competências e 
habilidades e sobre todas as outras atitudes. Nesse sentido, parece que avaliar não deve se 
restringir a fazer uma prova ou aplicar um exame; a dar uma nota e, por fim, a aprovar ou 
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reprovar. A avaliação deve ser pensada de modo mais amplo, conforme o apontado Luckesi 
(2011), e, inclusive, como vimos, deve também ser pensada como momento avaliativo da 
própria prática docente. 

Como assim, o professor deve avaliar sua própria prática? Aliais, como fazer isso? Isso 
requer observação, coleta de dados, reflexão e principalmente mudança de postura a partir 
dos resultados encontrados. Não significa mudar no sentido de abdicar de tudo que sabe e já 
construiu, mas de reorganizar sua prática docente com vistas a aprimora-la. 

Para Hoffmann, 
 

[...] mudanças resultam em sofrimento. Mudar de ideia dói mais do que 
trocar de pele. O professor precisa abandonar práticas seguras e conhecidas, 
arriscando-se a perder seu status de competência, seu controle sobre a 
situação, sua confiança no próximo passo (HOFFMANN, 2010, p.30). 

 
Outro aspecto importante nessa mudança de postura ou de atitude perante a prática 

docente é que ela não acontece de forma rápida, não se faz sozinha e deve permanecer 
durante sua trajetória educacional. Hoffmann afirma que: 

 
[...] mudanças permanentes desenvolvem-se passo a passo, solidariamente 
e não solitariamente, envolvendo processos de compartilhamento de 
experiências, de reflexão conjunta, mediadas por um educador experiente 
que instiga ao avanço (HOFFMANN, 2010, p.31). 

 
Apostamos, em certo sentido, que as pesquisas sobre a avaliação poderiam ajudar 

nessa mudança de comportamento e atitudes com relação à avaliação. Dias (2010), afirma 
que a pesquisa sobre avaliação nos cursos de licenciaturas permanece mínima e pouco 
explorada.  

 
2 AVALIAÇÃO EM FILOSOFIA 

 
Antes de começarmos a discutir sobre a avaliação em filosofia, gostaríamos, então de 

propor uma questão prévia. Larossa (2017, p. 15-16) afirma que de modo geral a educação é 
pensada ou “[...] do ponto de vista da relação entre a ciência e a técnica ou, às vezes, do ponto 
de vista da relação entre teoria e prática”. Por um lado, teríamos uma “perspectiva positiva e 
retificadora”, por outro lado, teríamos uma “perspectiva política e crítica”. Assim, a educação 
ou é vista como “ciência aplicada” ou como “práxis política”. Apesar de crer que “[...] temos 
que manter nossos saberes e nossas técnicas” e que “[...] temos que manter 
permanentemente a crítica”, Larossa sugere que  

 
[...] independentemente disso, ao mesmo tempo, tenho a impressão de que 
tanto os positivistas quanto os críticos já disseram o que tinham de dizer e já 
pensaram o que tinham de pensar, ainda que continue sendo importante 
seguir falando, seguir pensando e seguir fazendo coisas nas linhas que eles 

disseram. (LAROSSA, 2017, p. 15-16). 
 
Gostaríamos de sugerir que no caso da avaliação em filosofia não serve o já dito e o já 

pensado sobre a avaliação de um modo geral. Talvez a distinção entre “avaliação de 
aprendizagem” e “exames e provas” não seja suficiente para investigar o problema mais 
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específico da avaliação em filosofia. Não que os professores de filosofia se escondam em um 
espaço ou tempo em que as palavras dos técnicos e dos críticos não os alcancem. Não se trata 
disso. Além de possuir formação sólida em sua área, o professor-filósofo deverá conhecer a 
didática, a didática filosófica e outros saberes das ciências da educação. Certamente, como 
qualquer outro professor, caberá ao professor de filosofia identificar os problemas da escola 
e dos grupos que a habitam. Não se trata, portanto, de afastar o professor-filósofo do chão da 
escola, das tendências da educação, sejam elas técnica ou crítica, científica ou política.  

O que vamos sugerir é que a avaliação em filosofia deve ser pensada a partir da relação 
que o professor-filósofo tem com a filosofia. Assim, da mesma forma que o ensino da filosofia 
deve ser pensado como um problema filosófico, (CERLETTI, 2009) também a avaliação em 
filosofia, parte integrante do seu ensino, deve ser também vista como um problema filosófico 
e não somente como uma questão pedagógica. Se a questão do ensino e da avalição em 
filosofia deve ser pensada a partir da relação do professor-filósofo com a filosofia, então, a 
questão inicial que guiará qualquer atividade desse professor é: ‘o que é a filosofia?” 

A questão sobre a identidade ou natureza do que seja a filosofia é a primeira e a mais 
necessária pergunta para um ensino filosófico da filosofia, porém, para tal questão não existe 
uma única resposta: “Em certa medida, contra uma ingênua cobrança lógica de univocidade, 
a ambiguidade não é, em seu caso, um malefício, resultando de uma sua exigência íntima”. 
(BRASIL, 2006, p. 21). Outro aspecto interessante dessa questão foi posta por Deleuze e 
Guatarri ao afirmarem que só tardiamente podemos colocar essa questão (1992, p. 09): 

 
Talvez só possamos colocar a questão O que é a filosofia? tardiamente, 
quando chega a velhice, e a hora de falar concretamente. [...]. Esta é uma 
questão que enfrentamos numa agitação discreta, à meia-noite, quando 
nada mais resta a perguntar. Antigamente nós a formulávamos, [...]. Não 
estávamos suficientemente sóbrios. 

 
Encontramo-nos, então, provocados a por a questão e na emergência de pelo menos 

arriscar uma formulação, mas também nos encontramos na embriaguez, na exagerada lucidez 
do meio dia e com tantas perguntas ainda a serem postas. Arriscaremos, porém, trilhar um 
caminho nos deixando guiar filosoficamente pela questão do ensino e da avaliação em 
filosofia. 

A avaliação em filosofia, portando, deve ser concebida a partir do ensino de filosofia, 
que por sua vez não se liga a própria estruturação da filosofia. Para Cerletti (2009), o início da 
atividade de ensino ou transmissão da filosofia é intimamente ligada com seu 
desenvolvimento. Inclusive, várias escolas ou correntes filosóficas se dedicaram a esse intuito, 
a reflexão sobre como e o que ensinar em filosofia. Na modernidade o ensino de filosofia 
adquire um caráter diferente, ocupando um lugar na educação hierarquicamente permeado 
de turbulências, de certo, temos a sua entrada nos programas oficiais da educação. O estado 
se apropria do ensino de filosofia, deixando os mestres e professores impedidos de aplicar 
uma filosofia ou sua própria filosofia. São instruídos a ministrar conteúdos a partir de critérios 
previamente estabelecidos pelo sistema vigente e seus planejamentos oficiais. O sentido de 
ensinar filosofia nesse instante se confunde com o sentido estatal ou institucional que se 
outorga a esse ensino. Isso nos traz uma questão: como então avaliar filosoficamente nosso 
aluno em um sistema que prioriza conteúdos que depois serão avaliados objetivamente em 
exames nacionais? 
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A avaliação em filosofia no Ensino Médio é um tema pouco pesquisado e de escassa 
bibliografia. Existem poucas e raras pesquisas sobre o tema e, portanto, acreditamos que o 
tema precisa ser mais explorado. 

Para Dias 
 

Os livros didáticos, manuais e obras que visam dar suporte ao trabalho do 
professor de Filosofia que atuará na Educação Básica, são compostos quase 
em sua totalidade, por orientações de conteúdo e metodologia, reservando 
um espaço muito restrito à questão relativa à avaliação. Até mesmo entre as 
pesquisas na área de ensino de Filosofia que multiplicam-se nos 
departamentos de pós-graduação das mais diferentes Universidades, não é 
muito fácil encontrarmos dissertações ou teses que abordem, de forma 
ampla e aprofundada, a problemática relativa à avaliação nessa disciplina. 
(DIAS, 2010, p. 54). 

 
Marçal & Tomazetti (2011) também sustentam que 

 
[...] a questão da avaliação em Filosofia, no Ensino Médio, ainda é assunto 
incipiente, senão inexistente, tanto nas escolas básicas como nas próprias 
licenciaturas – e sequer enfatizaremos a escassa literatura relativa a essa 
discussão, no Brasil. Nesse sentido, entendemos que a avaliação em Filosofia 
constitui uma temática pouco explorada e, por isso mesmo, necessária e 
urgente no âmbito das questões de ensino da Filosofia (MARÇAL & 
TOMAZETTI, 2011, p. 98). 

 
Para Gallo (2010, p. 168. Grifo do autor), a avaliação é o um dos temas “[...] mais 

complexo e espinhoso quando tratamos do ensino de filosofia”. Porém, tal problema poderia 
ser atenuado, ainda de acordo com Gallo (2010), se optássemos por um ensino enciclopédico 
e conteudista. Aqui a avaliação nada mais seria que “verificação”. O trabalho avaliativo do 
professor seria verificar apenas se os alunos assimilaram os conteúdos ministrados. Esse tipo 
de ensino-aprendizagem seria mais passivo, pois, da parte do professor corresponderia 
apenas a repassar conteúdos e da parte dos alunos a decorar para prova questões e sistemas 
que logo seriam esquecidos. Porém, se o professor de filosofia optar, segundo Gallo (2010, p. 
169. Grifo do autor), “[...] por um ensino ativo da filosofia, centrado no exercício do 
pensamento conceitual, a pergunta se impõe: o quê e como avaliar?” Nesse ensino mais ativo 
avaliar não corresponderia a verificar o que se assimilou dos conteúdos, mas “[...] em que 
medida ele [o aluno] foi ou não capaz de aproximar-se da experiência do pensamento 
conceitual”. 

Assim, para além dessa questão dicotômica entre a “avaliação da aprendizagem” e os 
“exames e provas”, a avaliação em filosofia como verificação de assimilação de conteúdos ou 
avaliação da capacidade do aluno de aproximar-se de uma “experiência de pensamento” 
passa pela relação do professor de filosofia com a própria filosofia. Reafirmamos, assim, a 
avaliação em filosofia como qualquer outra atividade que o professor-filósofo exerce em 
nome da filosofia no Ensino Médio (as escolhas de metodologias e práticas; as escolhas dos 
conteúdos, dos temas e dos problemas) deve passar pela relação que o professor-filósofo 
estabelece com a filosofia. 

Essa questão é fundamental. Se o “ensino de filosofia” deve se tornar um problema 
filosófico, é necessário compreender que a colocação do problema sobre o que seja ensinar 
filosofia e, consequentemente, como avaliar, não se separa de uma determinada concepção 
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do que seja a própria filosofia. Por isso, como mostra Tomazetti (2014, p. 32), “A necessária 
justificação de um fazer filosófico efetivo em sala de aula é, em si, uma resposta filosófica e 
exige, pois o debate e a definição de um dos temas centrais da História da Filosofia: a questão 
“O que é filosofia?”. E, continua a autora, “Tal questão é condição para o trabalho do professor 
e do pesquisador do ensino, na medida em que é o parâmetro do seu trabalho”. Nesse sentido, 
se a atividade do “filósofo professor de filosofia” não se separa, mas se fundamenta nos “[...] 
caminhos teórico/filosóficos trilhados pelo docente” (TOMAZETTI, 2014, p. 32), então, 
acreditamos que é necessário também que o tema da avaliação seja atrelado “[..] à 
formulação subjetiva de uma concepção de Filosofia” (TOMAZETTI, 2014, p. 32). Assim, as 
questões “o que é ensinar filosofia?”, “como ensinar filosofia?”, “como e o que avaliar em 
filosofia” na educação básica ou não deverão ser iluminadas pela suposta resposta à questão 
“o que é filosofia?” ou por aquela concepção subjetiva do que seja filosofia. 

Sobre a relação entre a perspectiva filosófica do professor-filósofo e a avalição, Marçal 
& Tomazetti (2011) sustentam  

 
[...] que a avaliação constitui a forma essencial de acompanhamento 
sistemático do desenvolvimento de cada educando. Não pode ainda ser 
levada como formalidade escravizadora que é. Deve mostrar certa 
consonância com a perspectiva pedagógica, e no caso, filosófica, de cada 
professor. (MARÇAL & TOMAZETTI, 2011, p. 106). 

 
Porém, é necessário recordar que a construção da identidade docente exige do 

professor um constante aperfeiçoamento de sua prática, uma reorganização que parte de 
uma reflexão de suas ações no cotidiano escolar; não se trata de aplicar em sala alguns 
conteúdos filosóficos unidos a práticas pedagógicas apreendidas na academia, o professor 
aprende a ser professor desde o instante que se torna aluno. “Em grande medida, se é como 
docente o aluno que se foi” (CERLETTI, 2009). São as teorias e experiências apreendidas no 
decorrer da vida como aluno, passando pela academia e vivenciadas nos limites da sala de 
aula que emolduram o educador (CERLETTI, 2009). E uma das formas de fazer essa reflexão 
da atividade docente será dada pelo tipo de avaliação que ele, o professor, se propõe a fazer. 

Cerletti, (2009) aponta como deve ser o ponto de vista de um professor de filosofia: 
 

Os melhores professores e professoras serão aqueles que possam ensinar em 
condições diversas, e não só porque terão que idear estratégicas didáticas 
alternativas, mas também porque deverão ser capazes de repensar, no dia a 
dia, os próprios conhecimentos, sua relação com a filosofia e o marco em que 
pretendem ensiná-la. (CERLETTI, 2009, p. 9) 

 
O docente de Filosofia deve, a partir do resultado, positivo ou negativo, da avaliação 

proposta ao seu alunado, refletir e indagar sobre sua prática. Como bem comenta Cerletti 
(2009, p. 9): “A docência em filosofia convoca os professores e as professoras como 
pensadores e pensadoras, mais do que como transmissores acríticos de um saber que 
supostamente dominam [...]”. Nesse sentido, a avaliação de filosofia não se restringe a 
verificar os conteúdos apreendidos, mas a ver se o aluno foi capaz de fazer a experiência do 
pensar; pensar o seu mundo, a sua vida, seus problemas e suas questões a partir das 
provocações da filosofia. 

O ensino filosófico da filosofia não se faz sem uma relação duradoura e séria com a 
tradição filosófica. Nesse sentido, o professor pode estar atendo ao modo como o aluno se 
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apropria dessa tradição e poderia até “verificar” se essa apropriação é apenas repetição ou 
pensar com tradição. Talvez a “avaliação de aprendizagem” pudesse ser uma ferramenta 
indicadora do grau de aprendizagem do discente de filosofia, mas não estamos certos se 
poderia existir um lado benéfico na aplicação de provas e exames objetivos com temas de 
filosofia. Além disso, não concordamos com Dias (2010) quando afirma que o fato de existir 
uma prova, mesmo que objetiva, de conhecimentos de filosofia aplicada ao fim do ensino 
médio para a entrada nas instituições de nível superior, por si só, já atesta a importância e, 
principalmente, afirma a identidade da filosofia no panorama educacional. 

Acreditamos, primeiramente, que a questão sobre a avaliação em filosofia faz parte da 
questão mais ampla sobre o que e como ensinar filosofia. Porém, essas questões se sustentam 
na mesma medida com a qual o professor-filósofo mede sua relação com a própria filosofia. 
Queremos dizer que a questão primeira e anterior aos problemas do ensino e da avaliação em 
filosofia é a questão “o que é filosofia?” e o modo como o filósofo-professor vai 
correspondendo a essa questão. Daí que o problema do avaliar em filosofia não se resume a 
um problema que a pedagogia poderia responder sozinha quando tenta diferenciar uma 
avaliação da aprendizagem de uma avaliação dos exames e provas. Percebemos que a 
avaliação em filosofia envolve, na relação de ensinar e aprender filosofia, alunos e 
professores. Pois, essa relação implica a insistência do professor-filósofo pensar e repensar a 
sua prática de ensinar e avaliar a partir da sua relação com a filosofia e, por outro lado, implica 
também no modo como o professor-filósofo convida seus alunos para essa relação. Assim, se 
professores e professoras são convidados pela docência em filosofia a serem pensadores e 
pensadoras (CERLETTI, 2009) e se o convite se estende, por meio de sua prática aos seus 
alunos, os professores-filósofos não deveriam verificar como os discentes repetem textos, 
questões e doutrinas, mas como correspondem a esse convite.  
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A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO EM DOCUMENTOS CURRICULARES DA EJA: 
regulações e implicações na atividade pedagógica 
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RESUMO: O presente trabalho discute a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), numa 
perspectiva do conhecimento emancipatório – aquela em que as experiências construídas nos 
cotidianos sociais por seus educandos e educadores são refletidas como pontos de partida do 
trabalho pedagógico. E para tal discussão estabelecemos como objetivo, compreender como 
se organiza o conhecimento em documentos curriculares da EJA, apropriando-se 
complexamente das implicações produzidas a partir destas escolhas pré-ativas. Como 
perspectiva teórica e epistemológica, assumimos os estudos dos cotidianos, o paradigma da 
complexidade e o conhecimento como emancipação social e humana, para compreensão 
destas experiências que se manifestam nos espaços educativos. No que tange aos 
procedimentos metodológicos fizemos uso da análise documental, compreendendo que 
desta maneira é possível capturar intenções políticas e pedagógicas, relacionando-as as 
experiências e expectativas do público desta modalidade educativa. A reflexão nos levou a 
perceber intenções e marcas, tanto de processos colonizadores de conhecimento, como de 
solidariedade e de emancipação social.  
 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Análise documental. Regulação. Emancipação.  

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos – EJA é uma modalidade educativa assegurada 
como direito, no Brasil, pela Lei 9.394/1996, especificamente quando em seu artigo 37 
anuncia que, jovens e adultos não ou pouco alfabetizados e/ou escolarizados deve ter 
garantido o acesso a formação escolar ou dar continuidade aos estudos no ensino 
fundamental e médio na idade apropriada.  

Conforme Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica – 
CNE/CEB n. 2000 evidencia a (re)entrada no sistema educacional, possibilitando aos indivíduos 
inserções outras em espaços do mundo do trabalho, na vida social e cultural, garantindo, 
como já afirmado anteriormente, o direito a este processo social – a educação escolar.  

Ao compreendermos a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) a partir do modo se 
organiza o conhecimento nesta modalidade educativa, realizamos uma breve reflexão de sua 
história, visando entender como se deu este longo percurso de lutas e quais suas implicações 
na garantia da escolarização desta população. Mencionamos especificamente a história da EJA 
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no Brasil, que é marcada pelas relações de domínio da elite sobre as classes populares – uma 
relação que nasce e se consolida pelos modos culturais criados e estabelecidos por grupos 
dominantes sobre grupos conquistados, desde o período colonial. 

A esse respeito, os saberes, práticas e tradições de mulheres e homens não colonizados 
são inferiorizados pelo fato de representar ameaça ao saber do colonizador, que objetiva se 
estabelecer como cultura dominante para em seguida fundar modelos políticos e econômicos 
que consolidem seu poder e perpetue sua hegemonia. 

Ao longo da história do ocidente e não somente em nosso país, é possível perceber 
que uma determinada ciência e cultura estiveram sempre a serviço dos interesses da classe 
dominante que a utilizam e ainda utilizam para benefício próprio. O conhecimento 
considerado válido (APPLE, 2002) decorre de uma compreensão em que para ser verdadeiro 
é preciso fracioná-lo em partes cada vez menores, até alcançar sua absoluta análise, como se 
isso fosse possível. Ao fazê-lo toma a parte pelo todo excluindo, por conseguinte, um conjunto 
amplo de outras partes fundantes do todo. 

Com o surgimento da indústria voltada para uma expectativa de crescimento 
econômico e interesses das classes dominantes, esta divisão ficou cada vez mais perceptível 
nas relações sociais e culturais. As escolas, por meio dos currículos oficiais passam a assumir 
essa lógica do conhecimento hegemônico como discurso verdadeiro capaz de transformar a 
vida das populações, especialmente aquelas que ainda não dispõe desse domínio social e 
cultural. 

Contudo, é válido salientar que o saber eleito e difundido nas escolas, fundado nos 
princípios hegemônicos de uma elite social não se traduz em saber que liberta e emancipa os 
sujeitos. Na perspectiva da industrialização capitalista fornece apenas alguns códigos para 
semiqualificação da mão-de-obra operária. 

Nesse sentido, Paiva e Oliveira, (2009) veem ressaltando que esses grupos 
hegemônicos pretendem dominar pela imposição desse modelo de compreensão de mundo, 
as dimensões do social, do cultural, do político, do econômico para controlar a vida de todos 
que devem estar a seu serviço. 

Neste processo de reflexão e na perspectiva de um conhecimento que provoca a 
emancipação social, entendemos que a EJA não pode ser resumida apenas à alfabetização e 
escolarização como processo de aprender a ler e escrever tecnicamente, mas compreende-la 
como espaço-lugar em que esses jovens, adultos e idosos possam refletir criticamente sobre 
suas capacidades de aprender por toda a vida 

Nesse sentido, devemos levar em consideração o tempo em que essas pessoas 
passaram fora da sala de aula, construindo conhecimentos outros (GALEFI, 2009), suas 
especificidades regionais e locais, considerando que a aprendizagem ocorre de forma 
conectada à saberes cotidianos.   

Na busca por compreendermos como vem ocorrendo esse processo de construção do 
conhecimento para o público da EJA, desenvolvemos com base na pesquisa documental 
empreendida a partir do projeto PIBIC uma reflexão ampliada das intenções políticas e 
pedagógicas presentes nos documentos curriculares desta modalidade educativa.  

No primeiro momento é feita uma discussão acerca do que estamos compreendendo 
com Santos (2009) por conhecimento, conhecimento-regulação e conhecimento-
emancipação, relacionando ao campo da educação de jovens, adultos e idosos sem limitar a 
teoria e muitos menos esvaziar a discussão. 
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No segundo momento, apresentamos rapidamente os percursos metodológicos da 
pesquisa, enfatizando a natureza da pesquisa qualitativa e da análise documental como 
procedimento viável e adequado aos propósitos deste trabalho e do projeto que dele decorre. 

No terceiro momento, discutimos com base na teoria alguns trechos de documentos 
curriculares interpretados. Reconhecemos que este trabalho inicial de interpretação requer 
uma ampliação constante e fluída do material, possível com mais tempo e envergadura sobre 
o objeto de estudo. Portanto, o que apresentamos é um começo do processo de compreensão 
e reflexão desta que consideramos uma jornada de pesquisa. 

 

2 CONHECIMENTO-REGULAÇÃO E CONHECIMENTO-EMANCIPAÇÃO: EM BUSCA DE UMA 
SÍNTESE 

 
Com o intuito de refletir sobre a organização do conhecimento em documentos 

curriculares na EJA, estabelecemos reflexões acerca do que estamos compreendendo por 
conhecimento na relação com o que Santos (2009) denomina de conhecimento-regulação e 
conhecimento-emancipação. O objetivo vem se desenvolvendo na medida em que 
relacionamos essa compreensão ao exposto no contexto de influência de Stephen Ball 
(MAINARDES, 2011), nos documentos curriculares pré-ativos formulado para a educação de 
jovens, adultos e idosos.  

Nos situamos em documentos oficiais, técnicos, instrucionais e teóricos na busca por 
compreender dentro de uma perspectiva emancipatória, se estes documentos adotam 
sentidos democratizantes que estejam relacionados as necessidades e expectativas dos 
estudantes desta modalidade educativa e se interpretam de maneira crítica como vivem e de 
como desejam viver.  

Alguns dos problemas enfrentados nas escolas e classes decorrem 
exatamente dessa organização curricular que separa a pessoa que vive e 
aprende no mundo daquela que deve aprender e apreender os conteúdos 
escolares, igualando desiguais e criando expectativas de homogeneização. 
(PAIVA; OLIVEIRA, 2009, p. 98). 

Assim, partimos da concepção de que os currículos pré-ativos (GOODSON, 2010) estão 
permeados de abordagens políticas e pedagógicas, caracterizadas algumas vezes em 
conhecimento-regulação e outras de conhecimento-emancipação, sendo que neste último 
caso a recorrência é mais frequente e incisiva. 

Acreditamos com Santos (2009), que não existe uma forma absoluta de conhecimento, 
tal como não existe uma ignorância absoluta da realidade. O que ignoramos é sempre 
ignorância em relação a modos diferentes de conhecer o mesmo objeto, dependendo da 
circunstancialidades em que se apresenta e dos contextos que o tecem. Assim, conhecer é um 
ato de tornar a realidade (objeto, sistema) mais próxima e traduzível ao sujeito que conhece, 
de modo a torná-lo menos ignorante a sua natureza e organização. 

Nesse contexto, o referido autor afirma que esta relação saber x ignorância faz parte 
de um projeto de conhecimento iniciado com a modernidade, para o qual o conhecimento 
científico passou a hegemonizar-se em relação aos outros saberes, sobrepondo-se, 
segregando-os e invisibilizando-os. Para ele, duas formas de conhecimento se distinguem no 
âmbito da modernidade: a do conhecimento-regulação e as formas de conhecimento-
emancipação, mesmo sabendo que o conhecimento-regulação ganhou primazia sobre os 
outros modos de conhecer, alinhados ao saber solidário. 
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O conhecimento-regulação parte da premissa de que todo estado de ignorância (o 
caos) deve ser conduzido ao saber (a ordem). Logo, se relacionarmos essa assertiva ao 
conhecimento construído pelo público da EJA, anterior aos processos iniciais de alfabetização 
e escolarização, poderíamos denomina-lo de saber caótico, porque prescinde de suas relações 
sociais e culturais próprias, não demanda necessariamente de um processo de colonização. 
Neste caso, a escola pode representar, quando admite propostas curriculares e de educação 
totalmente externas, um espaço-lugar da ordem, de um colonialismo regulador. 

O conhecimento-emancipação parte da ideia de que todo estado de ignorância, 
denominado por Santos (2009) de colonialismo conduz a um estado de saber designado de 
solidariedade. Neste caso, se estabelecemos uma relação dos pressupostos deste 
conhecimento com a realidade curricular da EJA poderemos compreender que os saberes 
construídos e trazidos por este público à escola, são saberes identitários, porque construídos 
nas e pelas relações de solidariedade em que o saber colonial se quer imperativo. Por esta 
perspectiva, a escola passa a ser reconhecida como espaço-lugar de articulação de saberes e 
de emancipação social dos sujeitos. 

No contexto desta discussão, que não é só epistemológica, mas política, encontramos 
no documento final da Sexta Conferência Internacional de Educação de Adultos – (UNESCO, 
2009, p. 9) a seguinte recomendação:  

 
Políticas e medidas legislativas para a educação de adultos precisam ser 
abrangentes, inclusivas e integradas na perspectiva de aprendizagem ao 
longo da vida, com base em abordagens setoriais e intersetoriais, 
abrangendo e articulando todos os componentes da aprendizagem e da 
educação. 

 
Por esse contexto, podemos compreender que as questões epistemológicas e políticas 

atravessam os documentos curriculares da EJA, traduzindo trajetórias de conhecimento-
regulação e de conhecimento-emancipação. Assim, se faz necessário que tanto no contexto 
de influência, como no contexto de prática (MAINARDES, 2006) esses documentos possam ser 
pensados e praticados com a reflexão direta ou indireta de seus praticantes, sem a qual 
podemos incorrer numa sobreposição de trajetórias de saberes. 

Nesse contexto, o documento político-curricular da EJA em estudo – CONFINTEA VI 
reconhece que a aprendizagem e educação de adultos se dá de forma contínua, integrada e 
articulada, baseadas em valores inclusivos, emancipatórios, humanísticos e democráticos. 
Esse pressuposto é perceptível no referido documento ao sinalizar que, por exemplo: 

[...] o direito à alfabetização é parte inerente do direito à educação. É um pré-
requisito para o desenvolvimento do empoderamento pessoal, social, 
econômico e político. A alfabetização é um instrumento essencial de 
construção de capacidades nas pessoas para que possam enfrentar os 
desafios e as complexidades da vida, da cultura, da economia e da sociedade. 
(UNESCO, 2010, p. 7). 
 

É importante entender que os documentos curriculares não devem ser desenvolvidos 
como um procedimento de controle da atividade pedagógica, não que estes não sejam 
considerados como válidos, mas pode ser entendido, também, como parte do processo de 
construção do conhecimento. Estes documentos (especialmente as propostas curriculares 
oficiais) devem impulsionar a interação com os cotidianos dos jovens, adultos e idosos da EJA, 
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buscando uma integração entre os conhecimentos pré-estabelecidos e aqueles construídos 
em outras trajetórias, ou seja, se faz necessário o entrecruzamento entre saberes da 
ignorância e saberes da totalidade, presente na diversidade.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS EM CURSO 
 

O trabalho de pesquisa com documentos curriculares, norteadores de políticas e 
práticas educativas da EJA, envolve necessariamente princípios e processos metodológicos 
flexíveis, rigorosos e de conjunto, visto que se trata de conteúdos pré-ativos pensados e 
traduzidos por uma lógica discursiva, que nem sempre representa os desejos e necessidades 
do grupo de leitores e usuários a que se destinam. Compreendê-los não é uma questão 
meramente descritiva, objetiva e de transposição, mas significa principalmente reflexão 
profunda, estilo analítico bem definido e coerência teórica, epistemológica a axiológica bem 
elaborada. 

Um documento representa uma articulação consciente ou inconsciente de uma 
determinada população, grupo, segmento social, história, comunidade que o produz e que 
servirá para diferentes fins, dependendo de sua natureza, inclusive podendo se perpetuar 
enquanto fonte histórica a futuras gerações. 

A análise documental se configura para esse contexto, como um procedimento 
metodológico coerente e possível de traduzir conhecimento, pois desvela questões 
emergentes de uma determinada temática, complementando, assim, informações já 
produzidas e revelando outras problemáticas que ampliam interesses do estudo vigente, bem 
como sua continuidade. Sendo a documentação (livros, pinturas, fotografias, legislações, 
mapas, etc.) sua principal fonte de articulação e produção de conhecimento, são diversas as 
maneiras pelas quais é possível desenvolver um trabalho de pesquisa sob a ótica deste 
procedimento.  

Nesse sentido, Guba e Lincoln (1981 apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39) ressaltam que 
as análises documentais: 

[...] apresentam uma série de vantagens para o uso de documentos na 
pesquisa ou na avaliação educacional. Em primeiro lugar destacam o fato de 
que os documentos constituem uma fonte estável e rica. Persistindo ao longo 
do tempo, os documentos podem ser consultados várias vezes e inclusive 
servir de base a diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados 
obtidos. 

Porém, é importante frisar que este trabalho de pesquisa ainda se encontra em 
andamento, em decorrência das análises dos documentos ainda estarem em construção, uma 
vez que o término do período ao qual o manuscrito foi proposto encontrava-se em curso. 

 

4 DIALOGANDO COM DADOS INICIAIS 
 

Este trabalho vem buscando por meio da análise documental – de conteúdos e de 
discurso –, compreender como o conhecimento definido previamente nas propostas 
curriculares nacionais, estaduais e municipais, bem como nos livros didáticos, legislações, 
manuais e guias elencados para esse estudo se organiza, e que textos e discursos se fazem 
presentes a partir do olhar sobre a estética-ética dos documentos. 

Na tentativa de compreender e refletir sobre tais documentos e se esses trazem uma 
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proposta que contribua para os processos de ensino e aprendizagem, sobretudo na educação 
de jovens, adultos e idosos. Além de tentar entender suas intenções políticas a serem postas 
em práticas escolares, no que tange a valorização, emancipação, empoderamento social, 
econômico e político desta modalidade educativa.  

Quando refletimos sobre os documentos curriculares da EJA, fizemos relação a uma 
perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, de uma educação inclusiva, de qualidade, 
centrada no contexto, considerando a diversidade e pluralidade de saberes existentes neste 
campo de estudo e nesta modalidade educativa.  

A qualidade na aprendizagem e educação é um conceito e uma prática 
holística, multidimensional e que exige atenção constante e contínuo 
desenvolvimento. Promover uma cultura de qualidade na aprendizagem e 
adultos exige conteúdos e meios de implementação relevantes, avaliação de 
necessidades   centrada no educando, aquisição de múltiplas competências 
e conhecimentos, profissionalização dos educadores, enriquecimento dos 
ambientes de aprendizagem e empoderamento de indivíduos e 
comunidades.  (UNESCO, 2010, p. 12) 

 

Assim, dos documentos curriculares estudados, inicialmente encontramos trajetórias 
que levam de um estado de colonialismo a um estado de solidariedade, bem como de um 
estado de caos a um estado da ordem, como descreve Santos (2009).  

Tomando como exemplo o documento da VI CONFINTEA é possível perceber 
características de conhecimento-emancipação, partindo do modo como o conteúdo foi 
construído até sua organização textual. No primeiro caso, observamos que o conteúdo é uma 
construção que emerge de uma discussão epistemológica e política, anteriormente realizada 
no âmbito dos países-nações signatários da referida conferência e estão implicadas as vozes 
dos movimentos sociais que agregam as lutas deste campo da educação de jovens, adultos e 
idosos. Embora reconheçamos percalços nesse processo, os segmentos sociais e educacionais 
que trabalham ou tem relação com este público se veem ou veem suas lutas implementadas 
no documento. 

No segundo caso, na organização textual discursiva, percebemos que o documento, 
para além das recomendações políticas e pedagógicas demarca um campo filosófico ao 
afirmar que a educação é um processo que se dá ao longo da vida, característica inaugural em 
um documento normativo. Outro aspecto a considerar neste documento de orientação 
curricular refere-se ao eixo: participação, inclusão e equidade. Reconhecemos que apresentar 
esses elementos no contexto de recomendações políticas internacionais gera um 
comportamento frívolo em muitos dirigentes políticos mundiais, visto que esse não tem sido, 
histórica e socialmente falando, o desejo da grande maioria dos líderes governamentais das 
diferentes nações mundiais. 

Outro aspecto que se destaca e se configura em nossa interpretação como 
característico de um conhecimento-emancipação é a logomarca da CONFINTEA VI – as linhas 
da palma da mão que contornam o algoritmo VI revelam-se como linhas universais e ao 
mesmo tempo diferentes, como são as pessoas em sua diversidade cultural. 

Na CONFINTEA VI, as linhas das mesmas mãos representam a responsabilidade de criar 
nas agendas internacionais de educação e desenvolvimento o movimento político necessário 
para firmar o compromisso de fazer com que a educação de adultos passe da retórica à ação, 
assegurando as bases nas quais o processo de educação do longo da vida de fato aconteça. 
(UNESCO, 2010, p. 23). 
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Por esse contexto, é possível pensar currículos da educação de jovens, adultos e idosos 
de maneira participativa, coerente e democratizante, especificamente porque este 
documento recomenda um saber-fazer educativo sem inibir ou invisibilizar saberes outros 
construídos para além da marca hegemônica. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Compreender de forma crítica os significados que os conteúdos e o discurso propagado 

nos referidos materiais vêm oferecendo aos homens e mulheres da educação de jovens, 
adultos e idosos e quais respostas poderão garantir a sociedade civil; aos movimentos sociais 
dos interessados; a família e aos mais diversos setores que atuam constantemente se constitui, 
ainda, o grande desafio de pesquisadores, educadores, professores e militantes desta campo 
social e desta modalidade educativa especificamente. 

Os documentos, propostas e materiais devem apontar para um trabalho político que 
tenha como principal tarefa articular os diferentes saberes que circulam nos espaços 
educativos, especialmente nas escolas, por meio das propostas pedagógicas curriculares. Não 
se trata apenas de um texto escrito, mas de discurso com carga ideológica que pode conduzir, 
tanto a docilidade e manutenção de um status quo, como a um comportamento de 
emancipação social. 

Consideramos de antemão, que as propostas curriculares se bem articuladas no 
sentido de poder oferecer uma educação emancipatória, possibilitará uma educação para 
desenvolvimento humano de forma mais ampla, ou seja, no desenvolvimento em todos os 
aspectos e sentidos. É importante pensar que somos sujeitos do inacabamento, inseridos o 
tempo todo em espaços e ambientes diversos.  

Finalizamos o trabalho, sem conclui-lo, convictos de que a análise documental nos 
permitiu uma reflexão sobre os documentos curriculares da EJA, levando-nos a compreensão 
de que os conhecimentos trabalhados no contexto de prática podem conduzir estes sujeitos a 
sua emancipação ou meramente se constitui formas de regulação social conservadoras.  
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MUDANÇAS NO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS INGRESSANTES NA UFRN DEVIDO À 
APLICAÇÃO DE POLÍTICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO 

 
 

Magda Maria Pinheiro de Melo 

 
RESUMO: O presente trabalho é parte dos estudos realizados pela UFRN, por meio do Núcleo 
Permanente de Concursos (Comperve), relacionados com os vínculos da instituição com o 
Ensino Médio do Estado do Rio Grande do Norte, e tem por objetivo analisar e caracterizar as 
possíveis mudanças no perfil socioeconômico dos alunos desse nível de ensino que 
ingressaram nos cursos de graduação após a implantação de políticas de democratização do 
acesso adotadas pela UFRN. Entre elas, destacam-se o Argumento de Inclusão e a Lei n. 
12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas. Visando identificar as possíveis mudanças no 
perfil socioeconômico dos estudantes, foram analisadas 5 variáveis (tipo de escola do Ensino 
Médio, raça/etnia, renda familiar, exercício de atividade remunerada e escolaridade dos pais) 
representativas das novas políticas de democratização do acesso, que foram obtidas por meio 
de questionários socioeconômicos respondidos pelos ingressantes nas seguintes situações: a) 
inscrição dos candidatos aos Vestibulares da UFRN (2005 e 2012); b) acesso ao Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN (2016) e; c) na inscrição dos 
participantes do ENEM (2015). A partir das análises das variáveis, pôde-se concluir que 
existiram mudanças significativas no perfil socioeconômico dos estudantes do Ensino Médio 
que ingressaram nos cursos de graduação da UFRN, nos anos 2005, 2012 e 2016.  Após a 
adoção das políticas de democratização, percebe-se que o campus da UFRN apresenta mais 
estudantes oriundos do Ensino Médio público, pretos e pardos, trabalhadores, pertencentes 
à família com renda mensal menor que cinco salários mínimos e com pais que têm níveis de 
escolaridades mais baixos.  Em contrapartida, diminuiu o percentual de estudantes oriundos 
de escolas privadas, brancos, não trabalhadores, com renda familiar mensal maior que 5 
salários mínimos e com pais cujos níveis de escolaridade são mais altos.  
 
Palavras chaves: Estudantes do Ensino Médio. Educação Superior. Democratização. Perfil 
socioeconômico. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, no Brasil, o número de matrículas, nas instituições de ensino 
superior (IES), vem aumentando significativamente. Segundo Ristoff (2014), “Nas duas últimas 
décadas, a educação superior brasileira foi marcada por forte expansão sob todos os aspectos: 
cresceu o número de instituições, de cursos, de vagas, de ingressantes, de matrículas e de 
concluintes”.  Ainda segundo Ristoff (2014), “o crescimento da educação superior dá-se em 
descompasso com o crescimento do ensino médio brasileiro. Enquanto as matrículas do 
ensino médio, nas últimas décadas, cresceram cerca de 120%, as da educação superior, 
cresceram cerca de três vezes mais”. 

Políticas, como o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), 
alterado em 1999, em substituição ao antigo crédito educativo; o Programa Universidade para 
Todos (Prouni), criado pela Lei nº 11.096/2005; o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação das Universidades Federais (REUNI), oficializado pelo Decreto n. 6.096/2007; 
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o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), criado pelo Decreto n. 7.234/2010; o 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), implantado em janeiro de 2010; o Programa de Estímulo 
à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies), criado pela 
Lei nº 12.688/2012; a Lei n. 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas; a criação de novas 
Universidades e Institutos Federais de Educação; a criação e a interiorização de novos campi 
dessas instituições, possibilitaram o crescimento do acesso e da permanência dos estudantes, 
além de modificarem o perfil dos ingressantes nas IES brasileiras. 

As exigências previstas na Lei de Cotas podem proporcionar a formação de um novo 
perfil socioeconômico dos ingressantes do ensino superior. Essa Lei disciplina que 50% das 
vagas das instituições federais de ensino superior sejam destinadas aos estudantes que 
tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. Desse percentual, 50% 
deverão ser preenchidas por estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior um 
salário mínimo e meio per capita. Além disso, essa lei estabelece que um percentual das vagas 
(no mínimo, igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com 
deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo 
o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE) seja 
preenchido por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.   

A UFRN, por sua vez, traz, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
elaborado para o período de 2010 a 2019, programas estratégicos para sua expansão e 
democratização como, por exemplo, a adesão ao Programa REUNI, a criação do Instituto 
Metrópole Digital (IMD), a expansão da Secretaria de Educação à Distância (SEDIS), a 
interiorização, a internacionalização e a adesão ao Sistema de Seleção Unificada – SISU.  

Desde 2006, a UFRN adotava o argumento de inclusão como política de 
democratização do acesso para estudantes de escolas públicas. O Argumento de Inclusão era 
um sistema de pontuação adicional, diferenciado, que tinha como referência critérios 
socioeconômicos e de desempenho dos candidatos da rede pública no Vestibular.  O cálculo 
desse argumento baseava-se em dados da demanda e do desempenho dos candidatos 
oriundos do Ensino Médio da rede pública nos processos seletivos anteriores a sua 
implantação (Brasil, 2010).  

A partir de 2011, a UFRN adotou gradativamente outra forma de acesso, além do 
Vestibular, tomando como referência o Sistema de Seleção Unificada – SISU, cujo parâmetro 
é a nota obtida pelo estudante no Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM. Em 2013, o 
sistema SISU/ENEM foi adotado como forma de ingresso para a totalidade das vagas 
disponibilizadas pela UFRN, com exceção dos cursos de graduação que exigiam Teste de 
Habilidades Específicas, nos quais as vagas eram disponibilizadas em processo seletivo 
próprio. Em agosto de 2012, a Lei de Cotas entrou em vigor, e o Argumento de Inclusão deixou 
de ser utilizado para o ingresso dos estudantes.  

Visando identificar as mudanças ocorridas no perfil socioeconômico dos ingressantes 
nos cursos de graduação da UFRN, após a implantação da Lei de Cotas e a extinção do 
Argumento de Inclusão, o presente trabalho tem por objetivo analisar as possíveis mudanças 
que ocorreram no perfil socioeconômico desses estudantes, comparando-se três períodos 
distintos. Os anos de 2005, 2012 e 2015, em especial, foram escolhidos por representarem 
três momentos diferentes das políticas de democratização de acesso à UFRN. No primeiro 
momento (até 2005), não existia, na instituição, nenhuma política de democratização do 
acesso. No período de 2006 a 2012, a UFRN utilizava o Argumento de Inclusão, que beneficiava 
os estudantes do Ensino Médio egressos de escolas públicas. A partir de 2013, a UFRN passou 
a adotar, como política de democratização de acesso, o que estabelecia a Lei de Cotas. O ano 
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de 2016 foi escolhido em virtude da realização das atividades do Projeto de Pesquisa intitulado 
“Análise dos Processos Seletivos realizados pela Comperve”, desenvolvido pelo Núcleo 
Permanente de Concursos (Comperve) da UFRN, que contemplou, em uma de suas metas, a 
avaliação do perfil socioeconômico dos participantes do ENEM no período de 2013 a 2015 
(com ingresso no período de 2014 a 2016), que visa fortalecer os vínculos da UFRN com as 
escolas do Ensino Médio público do Rio Grande do Norte.  
 
2 METODOLOGIA 
 

As informações para realização deste trabalho foram obtidas a partir dos dados 
fornecidos pelos candidatos, nos anos de 2005 e 2012, por meio do questionário 
socioeconômico (QSE), preenchido no momento da inscrição no Vestibular, e do QSE 
respondido pelos ingressantes, no ano de 2016, no momento de acesso ao Sistema Integrado 
de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), desenvolvido pela Superintendência de 
Informática da UFRN. As perguntas que compuseram o QSE (mais de trinta) aplicado no ano 
de 2016 foram elaboradas pelo Núcleo Permanente de Concursos da UFRN. Além disso, 
algumas informações dos ingressantes no ano de 2016 foram obtidas também dos microdados 
fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Como o objetivo deste trabalho é identificar se aconteceram ou não mudanças no 
perfil socioeconômico dos estudantes que ingressaram na UFRN, a partir da implantação das 
políticas públicas de democratização do acesso, especialmente a Lei de Cotas, além de 
caracterizar essas mudanças, foram selecionadas cinco variáveis que melhor representassem 
as possíveis modificações ocorridas. 

A primeira variável selecionada refere-se ao tipo de escola na qual o estudante cursou 
o Ensino Médio. Foram considerados os percentuais referentes às escolas públicas e privadas. 
Essa variável serviu como balizadora para identificar se houve possíveis alterações no 
percentual de egressos de escolas públicas, em virtude das novas políticas de democratização 
do acesso implantadas pela UFRN.  

A segunda refere-se à raça/etnia do candidato, podendo este escolher as seguintes 
opções: branco(a), negro(a), pardo(a) / mulato(a), amarelo(a) (de origem oriental), indígena 
ou de origem ou remanescente de quilombo. Essa variável foi utilizada como referência para 
analisar as variações nos percentuais correspondentes às raças/etnias dos estudantes, em 
função da Lei de Cotas que estabelece um percentual de vagas, no mínimo, igual à proporção 
respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade 
da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No caso da UFRN, tem-se um percentual 
correspondente a 58,08% (soma do percentual de pretos, pardos e indígenas no estado do Rio 
Grande do Norte). 

A terceira refere-se à renda mensal da família. O participante escolhia as seguintes 
opções: até 1 salário mínimo, mais de 1 até 5 salários mínimos, mais de 5 até 10 salários 
mínimos, mais de 11 até 20 salários mínimos e mais de 20 salários mínimos. Essa variável 
serviu de base para a análise das possíveis mudanças referentes à renda familiar do 
participante, já que a Lei de Cotas determina que 25% das vagas devem ser destinadas aos 
estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per 
capita. 

A quarta e a quinta estão relacionadas ao exercício de atividade remunerada e à 
escolaridade dos pais.  Para o exercício da atividade remunerada, o estudante selecionava a 
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opção referente à sua participação na renda familiar. As alternativas de resposta eram: não 
trabalha, recebe ajuda financeira da família, trabalha e recebe ajuda financeira da família, 
trabalha, não recebe ajuda financeira da família, trabalha e contribui parcialmente para o 
sustento da família e trabalha e é responsável pelo sustento da família. Para a escolaridade 
dos pais, as opções de resposta eram: analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino 
fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior 
completo, pós-graduação e desconhece (ou falecido). As escolhas dessas variáveis também 
contribuíram para a análise das possíveis mudanças referentes à renda familiar do 
participante.  

Após a obtenção dos dados, essas variáveis foram analisadas pelos autores, e suas 
respectivas informações foram separadas em dois grupos – escolas públicas e privadas – para 
que fosse possível perceber as modificações causadas pelas políticas públicas de 
democratização do ensino em cada um dos grupos. 
 
3 ANÁLISES DAS VARIÁVEIS 
 
3.1 Tipo de Escola do Ensino Médio 

 
Com relação ao tipo de escola onde o estudante cursou o ensino médio, optou-se por 

analisar os dados referentes aos participantes que realizaram seus estudos totalmente em 
escola pública ou totalmente em escola privadas, por representarem a maioria das respostas 
encontradas nos questionários socioeconômicos analisados. Na Tabela 1, estão os dados 
referentes ao tipo de escola onde o estudante cursou o Ensino Médio, considerando-se os 
anos de 2005, 2012 e 2016. 
 
Tabela 1 – Percentual de ingressantes por tipo de escola do ensino médio segundo o ano 

Tipo de escola do 
ensino médio 

2005 2012 2016 Total 

Ingressantes (%) Ingressantes (%) Ingressantes (%) Ingressantes (%) 

Pública 1251 36,4 2502 43,4 3735 59,5 7488 48,3 

Privada 2189 63,6 3265 56,6 2546 40,5 8000 51,7 

Total 3440 100 5767 100 6281 100 15488 100 

Fonte: Microdados da COMPERVE/SINFO 2005, 2012 e 2015 (UFRN, 2005;2012;2015).  

 
Ao analisar os dados apresentados na Tabela 1, percebe-se que, no ano de 2005, 

quando nenhuma política de democratização do acesso havia sido implantada pela UFRN, as 
vagas eram preenchidas, em sua maioria, por estudantes de escolas privadas (63,6%). Com a 
Implantação do Argumento de Inclusão, em 2006, o percentual de estudantes oriundos de 
escolas públicas aumentou em 7%, mas ainda era menor que o percentual de estudantes de 
escolas privadas. Após a adoção da Lei de Cotas, o percentual de alunos de escolas públicas 
ultrapassou o de escolas privadas, atingindo, em 2015, 19% a mais.  
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Tabela 2 – Quantidade de inscritos, participantes e taxas de abstenção do ENEM por tipo de 
instituição escolar frequentada no Ensino Médio – Brasil – 2011-2012 

 
Fonte: Microdados ENEM 2011-2012 (Inep, 2012; 2013).  

 

De acordo com a Tabela 2, aproximadamente 77,5% dos participantes do ENEM 2012 
estudaram todo o Ensino Médio em escolas públicas e apenas 17.2% em escolas privadas. 
Comparando esses percentuais com os dos ingressantes nos cursos de graduação da UFRN, 
percebe-se que, na UFRN, apesar do aumento do percentual de alunos de escolas públicas 
após a adoção das políticas de democratização do acesso, o percentual de ingressantes que 
cursaram todo o Ensino Médio somente em escolas públicas está aquém do relativo aos 
participantes do ENEM, ou seja, um número maior de estudantes de escolas do Ensino Médio 
público participa do ENEM, mas o percentual de ingressantes oriundos de escolas públicas é 
menor. Além disso, o percentual correspondente aos ingressantes que cursaram todo o Ensino 
Médio em escolas privadas é bem superior ao relativo aos participantes do ENEM. 

Com base nos dados da Tabela 1, conclui-se que as políticas de democratização do 
acesso implantadas pela UFRN, na última década, proporcionaram um aumento significativo 
no percentual de estudantes oriundos de escolas públicas que ingressaram em seus cursos de 
graduação, superando, inclusive, o percentual estabelecido pela Lei de Cotas, que é de 50% 
de vagas reservadas para esse grupo de estudantes. 
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3.2 Raça/Etnia dos Ingressantes 
 

Para analisar a raça/etnia dos estudantes, foram considerados apenas os dados 
referentes aos anos de 2012 e 2015, pois, antes da implantação do Argumento de Inclusão na 
UFRN, ou seja, antes de 2006, não existia no QSE, presente na inscrição do Vestibular, 
nenhuma pergunta referente à raça/etnia do candidato. 

De acordo com o Censo 2010 do IBGE, a população do Estado do Rio Grande do Norte 
é formada por 40,84% de brancos, 5,23% de pretos, 1,07% de amarelos, 52,75% de pardos e 
0,089% de indígenas. Analisando os dados apresentados na Tabela 3 referentes ao ano de 
2012, percebe-se que, tanto na escola pública quanto na privada, os percentuais de 
ingressantes brancos e indígenas são superiores aos apresentados por esse Censo relativos à 
sociedade norte-rio-grandense. Já os percentuais de ingressantes pardos e amarelos de 
escolas públicas e privadas são menores que aqueles apresentados pelo IBGE para o Estado 
do Rio Grande do Norte. As demais raças apresentam percentuais próximos aos constantes 
no Censo 2010 do IBGE. 
 
Tabela 3 – Distribuição percentual de ingressantes na UFRN segundo a raça/etnia nos anos de 2012 
e 2016 

Etnia 
2012 2016 

Pública Privada Total Pública Privada Total 

Branco(a) 51,6% 66,0% 59,8% 33,4% 58,7% 43,7% 

Negro(a) 8,0% 4,2% 5,8% 9,6% 4,6% 7,6% 

Pardo(a) / Mulato(a) 39,3% 28,1% 33,0% 55,9% 35,0% 47,4% 

Amarelo(a) (de origem oriental) 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,9% 0,8% 

Indígena ou de origem 0,4% 0,9% 0,7% 0,4% 0,6% 0,5% 

Remanescente de quilombo 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Microdados COMPERVE/SINFO 2005, 2012 e 2015 (UFRN,2005;2012;2015).  

 
Como se pode observar na Tabela 3, após a adoção da Lei de Cotas pela UFRN, em 

2015, houve um aumento no percentual de ingressantes pardos/mulatos que cursaram o 
Ensino Médio em escolas públicas e privadas, sendo mais significativo o aumento do 
percentual da escola pública (16,6%). Mesmo com esse aumento, o percentual de 
ingressantes pardos (47,4%) ainda é menor que o da sociedade norte-rio-grandense (52,75%). 
Quase na mesma proporção, houve a redução do percentual de ingressantes brancos de 
escolas públicas e privadas (16,1%) na UFRN, embora o percentual ainda seja maior (43,7%) 
do que a representação branca no Rio Grande do Norte (40,84%). O percentual de 
ingressantes negros teve um pequeno acréscimo de 1,6% para escolas públicas e 0,4% para 
escolas privadas. O percentual de ingressantes amarelos cresceu 0,1%, considerando o 
conjunto de escolas públicas e privadas, e o de indígenas reduziu 0,2% também caso se 
considere o conjunto das escolas. O percentual de ingressantes remanescentes de quilombo 
é muito pequeno, mas houve um aumento de 0,1% no ano de 2016, em comparação com o 
de 2012.  
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Analisando a Tabela 4, obtêm-se os seguintes percentuais de participantes por 
raça/cor no ENEM 2012: 43,1% de brancos, 40,7% de pardos, 11,5% de pretos, 2,3% de 
amarelos e 0,6% de indígenas. 
 
Tabela 4– Quantidade de inscritos, participantes e taxas de abstenção do ENEM por cor/raça – Brasil 
– 2011 – 2012 

 
Fonte: Microdados ENEM 2011-2012 (Inep, 2012; 2013).  
 

Ao comparar os percentuais de participantes do ENEM 2012, segundo a cor/raça, com 
os de ingressantes nos cursos de graduação da UFRN, percebe-se que eles estão muito 
próximos. Em outras palavras, o percentual de estudantes por raça/cor que participa do ENEM 
é, aproximadamente, o mesmo que ingressa na UFRN.  

Com base nos dados apresentados, constata-se que as políticas de democratização do 
acesso na UFRN estão aumentando o percentual de ingressantes negros e pardos e 
diminuindo o percentual de brancos, numa tentativa de corrigir, de forma gradativa, as 
distorções entre os percentuais dos ingressantes nos cursos de graduação e os constantes na 
sociedade norte-rio-grandense. 
 
3.3 Renda Familiar 
 

A Tabela 5 mostra os percentuais de ingressantes de acordo com a renda familiar nos 
anos de 2005, 2012 e 2016. 
 

Tabela 5 – Distribuição percentual dos ingressantes na UFRN por faixa de renda familiar nos anos de 
2005, 2012 e 2015 

Renda Familiar 
2005 2012 2016 

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total 

Até 1 salário mínimo 14,9% 1,1% 6,1% 26,1% 3,2% 13,1% 23,4% 5,2% 16,0% 

Mais de 1 até 5 
salários mínimos 

60,0% 25,8% 38,2% 62,4% 41,0% 50,3% 64,7% 49,6% 58,6% 

Mais de 5 até 10 
salários mínimos 

18,4% 34,7% 28,8% 9,0% 30,7% 21,3% 9,4% 27,4% 16,7% 

Mais de 10 até 20 
salários mínimos 

6,1% 24,1% 17,5% 2,2% 17,2% 10,7% 2,0% 13,6% 6,7% 

Mais de 20 salários 
mínimos 

0,7% 14,3% 9,3% 0,4% 7,9% 4,6% 0,5% 4,2% 2,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fonte: Microdados COMPERVE/SINFO 2005,2012 e 2015 (UFRN,2005;2012;2015).  

 
Ao analisar a renda mensal familiar, percebe-se que houve um aumento gradativo no 

percentual de ingressantes de escolas públicas e no de escolas privadas, cuja renda familiar 
varia de 1 a 5 salários mínimos, sendo mais significativo o aumento do percentual 
correspondente às famílias dos ingressantes que cursaram o Ensino Médio em escolas 
privadas cuja renda é maior que 1 e menor que 5 salários mínimos (23,8%). Com a implantação 
do Argumento de Inclusão (2006), o percentual de ingressantes do conjunto de escolas 
públicas e privadas aumentou 12,1% e, após a adoção da Lei de Cotas (2015), mais 8,3%, 
totalizando um aumento, no período de 2005 a 2016, de 20,4%.   

Em contrapartida, houve uma redução no percentual de ingressantes cujas famílias 
ganham mais de 5 até mais de 20 salários mínimos, destacando-se a diminuição do percentual 
correspondente aos ingressantes de escolas públicas e aos de escolas privadas cujas famílias 
têm renda maior que 5 e menor que 10 salários mínimos. Com a implantação do Argumento 
de Inclusão, houve uma redução desse percentual para 12,1% e, com a adoção da Lei de Cotas, 
diminuiu para 4,6%, totalizando 16,7% no período analisado. 

Percebe-se, analisando os dados, que o percentual de ingressantes com renda familiar 
maior que 20 salários mínimos reduziu de 9,3% para 2%, e essa redução se deu, 
principalmente, no grupo de ingressantes oriundos das escolas privadas (10,1%).  
 
Gráfico 1 – Distribuição percentual dos participantes do ENEM por faixa de renda familiar (em unidades de 

salários mínimos) – Brasil – 2011 – 2012 

 
Fonte: Microdados ENEM 2011-2012 (Inep, 2012; 2013). 

 
Ao analisar o Gráfico 1, constata-se que a distribuição dos percentuais de renda 

familiar dos participantes do ENEM 2012 corrobora com o que foi demonstrado para os 
ingressantes da UFRN, ou seja, indivíduos oriundos de famílias com renda menor que 5 salários 
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mínimos apresentam percentuais mais elevados (88% dos participantes do ENEM 2012 e 
74,6% dos ingressantes da UFRN em 2016) do que os provenientes de famílias com renda 
superior a esse valor. 

As políticas de democratização do acesso na UFRN estão apresentando alterações no 
perfil socioeconômico dos ingressantes, proporcionando o aumento do percentual dos que 
possuem renda familiar mais baixa e reduzindo o percentual dos que apresentam renda maior 
que 5 salários mínimos. 
 
3.4 Exercício de Atividade Remunerada  
 

Para realizar a análise dessa variável, as respostas dos estudantes nos questionários 
socioeconômicos foram divididas em dois grupos: os que trabalham e os que não trabalham. 

O exercício de atividade remunerada vem reforçar a análise da variável referente à 
renda familiar. Percebe-se uma correlação, nos dados dos questionários socioeconômicos, 
entre a renda familiar e o exercício de atividade remunerada pelo estudante, ou seja, nas 
famílias com rendas mais altas, normalmente, o estudante não trabalha, e, nas famílias de 
rendas mais baixas, geralmente, o estudante exerce alguma atividade remunerada para 
contribuir com a renda familiar. 

Ao analisar os dados constantes na Tabela 6, percebe-se que o percentual de 
estudantes trabalhadores oriundos de escolas públicas é sempre maior que o de estudantes 
de escolas privadas, embora, na última década, tenha ocorrido um aumento no percentual de 
alunos trabalhadores oriundos de escolas privadas. 
 
Tabela 6 – Distribuição percentual dos ingressantes na UFRN segundo o exercício de atividade 
remunerada 

Está trabalhando 
2005 2012 2016 

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total 

Sim 32,2% 13,7% 20,4% 31,7% 13,8% 21,6% 31,6% 20,8% 27,2% 

Não 67,8% 86,3% 79,6% 68,3% 86,2% 78,4% 68,4% 79,2% 72,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Microdados COMPERVE/SINFO 2005, 2012 e 2016 (UFRN,2005;2012;2016).  
 

A análise da Tabela 6 mostra que a implantação do Argumento de Inclusão 
proporcionou um incremento muito pequeno (1,2%) no número de estudantes trabalhadores. 
Já a adoção da Lei de Cotas aumentou em 5,6% esse percentual. Dessa forma, pode-se 
constatar que a implantação de políticas de democratização na UFRN proporcionou mais 
oportunidades de acesso aos cursos de graduação pelos estudantes trabalhadores. 

Com base nos dados apresentados na Tabela 7, constata-se que os percentuais de 
trabalhadores entre os participantes do ENEM 2012 é um pouco maior do que os que 
ingressaram na UFRN.  
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Tabela 7 – Quantidade (n) e distribuição percentual (%) de inscritos e participantes do ENEM segundo 
o exercício de atividade remunerada – Brasil – 2011 – 2012 

 
Fonte: Microdados ENEM 2011-2012 (Inep, 2012; 2013). 

 
 
3.5 Escolaridade dos Pais 

 
Na análise dessa variável, foram considerados três grupos de respostas nos 

questionários socioeconômicos:  
a) FUNDAMENTAL (pais com baixo nível de escolaridade) = pais analfabetos + pais com 

ensino fundamental incompleto + pais com ensino fundamental completo; 
b) MÉDIO (pais com nível médio de escolaridade) = pais com ensino médio incompleto + 

pais com ensino médio completo; 
c) SUPERIOR (pais com alto nível de escolaridade) = pais com ensino superior incompleto 

+ pais com ensino superior completo + pais com pós-graduação. 
A Tabela 8 comprova que os pais de estudantes oriundos de escolas públicas 

apresentam percentuais maiores para o nível de escolaridade menor. Em contrapartida, os 
pais de estudantes egressos de escolas privadas apresentam percentuais maiores para o nível 
de escolaridade maior.  
 
Tabela 8 – Distribuição percentual dos ingressantes na UFRN segundo escolaridade do pai  

Escolaridade do Pai 
2005 2012 2015 

Pública Privada Total Pública Privada Total Pública Privada Total 

Fundamental 54,1% 15,4% 29,3% 57,5% 14,6% 32,8% 48,0% 13,6% 33,7% 

Médio 32,6% 35,8% 34,6% 31,0% 36,9% 34,4% 37,7% 36,7% 37,3% 

Superior 13,3% 48,8% 36,1% 11,5% 48,4% 32,8% 14,3% 49,7% 29,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Microdados COMPERVE/SINFO 2005, 2012 e 2015 (UFRN,2005;2012;2015)  
 

Analisando os dados apresentados na Tabela 8 percebe-se que, após a implantação do 
Argumento de Inclusão, houve um pequeno aumento no percentual correspondente ao nível 
fundamental. O percentual correspondente ao nível médio permaneceu, aproximadamente, 
o mesmo, e ocorreu uma diminuição no percentual relativo ao nível superior. Essa tendência 
foi mantida com a adoção da Lei de Cotas, com exceção do percentual referente ao nível 
médio que cresceu.  

A adoção de políticas de democratização do acesso pela UFRN está possibilitando, 
gradativamente, que os filhos de pais com níveis de escolaridade menores (fundamental e 
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médio) ingressem em seus cursos de graduação, deixando, dessa forma, de a escolaridade dos 
pais ser uma condição importante para o acesso ao Ensino Superior. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise das variáveis obtidas por meio dos questionários socioeconômicos 
demonstra que houve mudanças no perfil dos estudantes que ingressam nos cursos de 
graduação da UFRN. Pôde-se verificar que a democratização do campus ocorreu de maneira 
mais acelerada após a implantação de políticas, como o Argumento de Inclusão e a Lei de 
Cotas, adotadas pela instituição. Dessa forma, pode-se destacar que 

a) houve um aumento significativo no percentual de estudantes oriundos de escolas 
públicas, superando, inclusive, o percentual estabelecido pela Lei de Cotas, que é de 
50% de vagas reservadas para esse grupo de estudantes. No entanto, o percentual não 
ultrapassa o valor estabelecido na Lei de Cotas em todos os cursos. Ao realizar a análise 
por curso, verificou-se que os com demanda mais elevada ainda apresentam 
percentuais mais altos de alunos de escolas privadas; 

b) o percentual de ingressantes pretos e pardos cresceu, e o percentual de brancos 
diminuiu, corrigindo, de forma gradativa, as distorções entre os percentuais dos 
ingressantes nos cursos de graduação e os constantes na sociedade norte-rio-
grandense. É importante ressaltar que o percentual de ingressantes pretos superou a 
representação desse grupo na sociedade, enquanto o de pardos ainda está aquém do 
constatado pelo Censo 2010 do IBGE, na sociedade norte-rio-grandense; 

c) o percentual de estudantes oriundos de famílias de baixa renda que conseguem 
ingressar na UFRN é, a cada ano, maior, e, por outro lado, constata-se que o percentual 
correspondente aos filhos de famílias com rendas superiores a 5 salários mínimos 
diminui. Contudo, o percentual de ingressantes de famílias com renda até 1 salário 
mínimo ainda é muito baixo, e o maior percentual de ingressantes está concentrado 
na renda familiar maior que 1 e menor que 5 salários mínimos; 

d) as políticas de democratização estão proporcionando um aumento gradativo dos 
estudantes trabalhadores, mesmo que o percentual de ingressantes na UFRN que não 
trabalham seja majoritário. Esse aumento pode não ser tão representativo em virtude 
de a maioria dos cursos da instituição ser oferecido nos turnos matutino e vespertino, 
o que dificulta a permanência dos estudantes trabalhadores; 

e) os percentuais de escolaridade dos pais com níveis fundamental ou médio 
aumentaram, e o percentual relativo ao Nível Superior diminuiu. Diante disso, 
constata-se que a escolaridade dos pais está, pouco a pouco, deixando de ter 
prioridade no acesso dos estudantes no Ensino Superior.  
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RESUMO: O presente trabalho centra-se no objetivo de compreender como o ensino da 
Matemática é desenvolvido, tomando como base o processo cognitivo e interpretativo no 
terceiro e quarto segmento da EJA na Escola Francisco Rocha Ramos em Acarape-Ce.  
Tomando como referência a prática docente de um professor de matemática que emprega 
atividades diversificadas em sala de aula para estimular o processo de aprendizagem, nas 
turmas de EJA, com o olhar direcionado para a cognição e a interpretação como valores 
essenciais para a aprendizagem. Nesse sentido, a compreensão dos mecanismos de 
aprendizagens podem delinear as práticas pedagógicas com vistas a estimular a compreensão. 
A motivação como um dos principais mecanismos precisam ser contemplados por meio da 
seleção e escolha de materiais a serem utilizados com os alunos nas aulas de matemática.  
Foram propostas atividades com material concreto a partir dos quais os alunos puderam 
utilizar os conhecimentos construídos para resolver situações problemas ligados em grande 
maioria das vezes ao cotidiano dos alunos. A formação de professores nesse contexto, tem 
um significado que merece atenção, visto que, durante a sua formação inicial e continuada, 
precisam ser levadas em consideração as etapas de aprendizagem, bem como, os fatores e 
aspectos que precisam ser evidenciados no processo de aprender, onde este não seja 
mecanicamente compreendido e vivenciado, mas que seja em sua essência valorizado de 
maneira que a prática pedagógica contemple as potencialidades dos alunos nessa modalidade 
de ensino. Os limites e possibilidades do processo ensino aprendizagem na matemática 
observados, partem sempre das atividades relacionadas as práticas vivenciadas pelos alunos, 
visando uma melhor compreensão no trato das informações.  Metodologicamente, o referido 
trabalho estar alicerçado em uma pesquisa de campo, sob uma abordagem qualitativa e 
descritiva das ações realizadas em sala nos segmentos supracitados. O produto desse 
trabalho, aponta para a imprescindibilidade de repesarmos o processo formativo dos 
professores de maneira que estes possam compreender o processo cognitivo como algo que 
precisa ser bem assimilado, e que esses aspectos são determinantes para o ensino da 
matemática, bem como em outras situações de aprendizagem na EJA, conclui-se que o olhar 
para a cognição precisa ser algo presente na práxis do professor, caso contrário, a 
aprendizagem dos alunos poderá não alcançar os objetivos pretendidos.   

Palavras-chave: Matemática, EJA, cognição e interpretação.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
           A preocupação com a qualidade do ensino de Matemática tem sido discutida por 
muitos. Com tantas inovações, acredita-se que a aprendizagem vem sendo articulado através 
do processo dinâmico no cotidiano desafiador, favorecendo o desenvolvimento das 
competências e habilidades. No entanto, nem sempre acontece dessa forma. Muitos 
professores ainda trabalham a matemática de forma distante, superficial, mecânica com o 
suporte da conhecida tabuada tradicional e a famosa decoreba.  

A Matemática no Brasil, enquanto disciplina curricular nasceu nas academias militares 
e nas escolas de engenharia militar. Na década de 30 do século passado também surgiram as 
faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Distrito Federal e a 
Universidade do Brasil, instituições que formaram os primeiros pesquisadores modernos de 
Matemática no Brasil. 
 Já década de 50 do século XX, após a segunda guerra mundial é criado o Conselho de 
Pesquisas e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada(IMPA). Na próxima   década de 60, 
surge no Brasil o movimento da Matemática Moderna, que nasceu nos Estados Unidos, após 
a segunda guerra mundial, no período da guerra fria e que pretendia reformular o ensino de 
Matemática, na perspectiva de estabelecer mudanças que pudessem melhorar o ensino desta 
disciplina, esse movimento permaneceu no Brasil até o final da década de 80, quando perde 
força e começa a nascer a Educação Matemática. 

Na década de 90, a Educação Matemática passa a ser considerada também um campo 
de pesquisa e ajuda a orientar muitas das reformas educacionais em Matemática que se 
processaram daí em diante.  Vale ressaltar que a Matemática como conteúdo curricular, foi 
uma das primeiras disciplinas escolares a buscar reformas no seu processo de ensino, a partir 
de um movimento internacional. 

Para tanto, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs de Matemática 
(BRASIL, 1996), o qual deveria nortear o ensino para os anos iniciais, apontando alguns 
caminhos para o fazer da Matemática na sala de aula, indicando que não há um único caminho 
que possa ser seguido, e que é necessário despertar o conhecimento de várias possibilidades 
de trabalho educativo na educação matemática. Iniciou-se assim, um novo processo de 
mudança nas salas de aula para o ensino e aprendizagem da Matemática. 
           Em 1996 o município de Acarape no estado do Ceará, aderiu a modalidade da Educação 
de Jovens e Adultos – EJA com uma turma apenas, mas que perseverou e concluiu o Ensino 
Médio anos depois. Hoje o município conta com várias turmas de EJA que abrange                     
Alfabetização de Jovens e Adultos, através do Programa Brasil Alfabetizado – PBA e ainda; 1º, 
2º, 3º e 4º Segmentos de EJA, (fechando o ciclo do Ensino Fundamental para adultos). Essa 
modalidade também estar assegurada no Plano Municipal de Educação (PME), seguindo as 
metas do plano nacional de educação, (Brasil,2014). Essas metas e estratégias de 
implementação contemplam a inclusão de matrícula dos alunos de 15 a 17 anos nas salas de 
EJA (presencial), proporcionando o acesso, permanência e garantia do direito de estudar e 
aprender, garantindo políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer 
formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. 
 
Panorama da pesquisa  
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Fonte : IPECE (2009) 

  
           De acordo com o IPECE (2016), Acarape fica cerca de 56 km da capital do Estado do 
Ceará, percurso realizado em linha reta. Limita-se com os seguintes municípios Norte: 
Guaiúba, Sul: Barreiras, Leste: Pacajus e Oeste: Redenção. A população do município de 
acordo com o Censos Demográficos 2010, conta com 15.338 habitantes e, 16. 543 e estimada 
para 2017. 

           A pesquisa foi desenvolvida na Escola Francisco Rocha Ramos situado no Bairro São 
Benedito no Município de Acarape-Ceará, a escola atende em torno de 400 alunos no ensino 
fundamental anos iniciais, nos turnos manhã e tarde, e a noite funciona o ensino da  EJA, 
turmas do III e IV segmento.  
           A EJA deve configurar-se como uma nova oportunidade para muitas pessoas, que por 
diversos motivos estiveram afastadas da escola ou não tiveram a oportunidade de frequentá-
la e que de alguma forma não se beneficiaram da passagem pelos bancos escolares. Para isso 
a escola citada vem desempenhando atividades para que as turmas de EJA, sejam bem 
atendidas, assim a turma do IV ciclo que corresponde a 8º e 9º ano, séries finais do ensino 
fundamental vem obtendo grandes avanços na aprendizagem nas diversas etapas durante o 
ano letivo de 2017, oriundo do  trabalho docente que vem sendo desenvolvido com muita 
responsabilidade e com práticas inovadoras.  

  Nesse sentido, a compreensão dos mecanismos de aprendizagem podem delinear as 
práticas pedagógicas com vistas a estimular a compreensão para que se construam conceitos 
individuais e na socialização entre os membros do contexto ao qual estão inseridos. Conforme 
Lorenzato (2006,p.51), “a Matemática deve ser interpretada pelos professores como um 
instrumento para a vida e não um fim em si mesmo” 

  Nas aulas de Matemática a escolha dos materiais é um importante vetor para a 
motivação aos alunos para seu entendimento em diversas formas de aplicação. Dentre as 
atividades propostas pelo educador desenvolvidas em sala, podemos destacar que  a 
utilização de material concreto a partir dos quais os alunos puderam utilizar os conhecimentos 
construídos para resolver situações problemas deve ser ligados em grande maioria das vezes 
com o cotidiano dos alunos, assim trabalhar com simulações de compra e venda com uso 
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rótulos, simulados online instrumentos são relevantes para que os alunos tenha uma 
compreensão melhor de leitura simbólica da matemática.  

  Sabemos que para uma melhor compreensão das situações problemas é necessário  
uma   leitura compreensiva que reside na verdadeira essência do ato de ler. Assim, segundo 
Santos (2000), é considerada como um instrumento precioso e indispensável para todos os 
indivíduos ativos e participantes na sociedade e, por outro lado, é pela compreensão que se 
efetuam mudanças no mundo. 

  Então todas as atividades aplicadas visam o desenvolvimento de fatores e aspectos que 
precisam ser levados em consideração no processo no ato de aprender, onde este não seja 
mecanicamente ensinado e sim compreendido e vivenciado e em sua essência valorizado, de 
maneira que a prática pedagógica contemple as potencialidades dos alunos dessa modalidade 
de ensino. 

  A Matemática necessita da leitura e de fato uma compreensão leitora dos signos para 
o desenvolvimento do raciocínio lógico Matemático. 

 
A Matemática tem uma linguagem de abstração completa. Como 
qualquer sistema linguístico, a ciência matemática utiliza –se de signos 
para comunicar significados matemáticos. Assim, a leitura da linguagem 
matemática ocorre a partir da compreensão e da interpretação dos signos 
e das relações implícitas naquilo que é dito de matemática. (DANYLUK, 
1998. p.19). 
 

Essa linguagem Matemática é um desafio em todos os níveis e tem passado por muitos 
processos de mudanças relacionadas ao desenvolvimento, especificamente  na EJA-Educação 
de Jovens e Adultos. Visto que segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
9.394/96 no seu artigo 37: “será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental e médio na idade apropriada” (BRASIL, 1996, p.28). 
   Durante o ano de 2017 observamos o trabalho desenvolvido pelo professor Luís Neto, 
estudante da graduação em Matemática na UNILAB, este por sua vez tem desempenhado 
grande papel em relação aos avanços ocorridos no ensino da matemática voltado para o 
ensino da EJA, pois além de envolver os discentes com dinâmica participação, interação e 
construção de conhecimento, trouxe inovações no ensino através da construção de material 
concreto. 
           Sabemos que são vários os fatores que interferem na continuidade desses alunos 
permanecerem na escola A falta de perspectivas, às vezes a criminalidade e outros podem 
desencorajar os discentes de sua vida acadêmica. Diante deste cenário a prática pedagógica 
desenvolvida pelo mediador da aprendizagem, propicia condições no desenvolvimento das 
potencialidades dos discentes, é fator determinante no resgate ou na construção de um ser 
que pode e deve ser inserido no contexto social de forma digna. “O momento pedagógico diz 
respeito não apenas a conteúdos e métodos de ensino, mas também aos afetos, à visão de 
mundo e de homem, dos sujeitos que interagem no espaço escolar”. (DELLANI, MORAES. 
2012, p. 4). 
 
Práticas educativas na Matemática 
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Fonte acervo do professor(2017) 

 
           O comentário que segue a figura,  aponta que a Educação de Jovens e Adultos tem um 
público bastante diversificado, essa modalidade traz dificuldades tanto pela brevidade do 
ensino quanto pelas diferenças etárias e culturais, no entanto a juventude do professor é um 
fator positivo, pois ele tem a linguagem dos jovens, o que proporciona um bom 
relacionamento a conquista e o respeito dos mais adultos.  
 
2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A MODALIDADE EJA 
 
 O professor deve ter a sede da busca pela formação, seja individualmente para a 
qualificação profissional ou de forma coletiva, quando ofertada pelo órgão da competência 
responsável em melhorar a qualidade educacional. Ambas são necessárias a melhoria das 
práticas pedagógicas e a superação das dificuldades encontradas pelos alunos. 

Enfatizamos a passagem de Libâneo (1999), que comenta que há muito tempo a traz 
mostra um retrato da conjuntura educacional para que tenhamos mais evidente a formação 
continuada no seu objetivo básico, que é a atualização histórica técnica do professor como 
mediador do processo educativo. 
 Ao tentar compreender o real sentido de formação, grandes são os significados, os 
conceitos e práticas. Fazendo um breve percurso, percebemos que a formação de professores 
já passou por diversas nomenclaturas como reciclagem, capacitação, sempre na perspectiva   
de reprodução e da não valorização dos conhecimentos e experiências do professor. 
 A docência é sempre muito desafiante nesta sociedade contemporânea e de 
transformação do conhecimento, por tanto exige do professor uma postura de pesquisador, 
inovador no cotidiano escolar. Então há a necessidade de se pensar a prática e que tipo de 
professor se quer formar. Diante disso nos mostra Imbernón  (2009; p. 7): 

[...] a formação permanente do professorado teve avanços muito 
importantes como, por exemplo, a crítica rigorosa à racionalidade técnico 
formativa, uma análise dos modelos de formação de cima para baixo, a 
análise das modalidades que provocam maior ou menor mudança, a 
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formação próxima às instituições educativas, os processos de pesquisa 
ação, como processo de desafio e crítica, de ação-reflexão para mudança 
educativa e social, com um teórico professor(a) pesquisador(a), um 
conhecimento maior da prática reflexiva, os planos de formação 
institucionais etc. 

 
A formação de professores nesse contexto, tem um significado que merece atenção, 

visto que, deve ser diagnosticado as dificuldades encontradas pelo professor e utilizar todo o 
potencial nas trocas de experiências através das rodas de conversas, pois estas refletiram 
positivamente na sala de aula, que precisa ser levado em consideração as etapas e trocas de 
aprendizagens. Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 
estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a 
seriedade. (Freire;1996) 

O ensinar e aprender requer uma postura flexível do professor diante do aluno, de não 
imposição, mas de se colocar de igual para igual, numa relação de parceria e confiança, para 
tanto se faz necessário o sentimento de humildade e humanização em assumir a incompletude 
e reconhecer que é possível aprender com a interação do eu com o outro. Neste sentido 
percebemos essa postura do professor de Matemática Luís Neto na turma do IV ciclo da EJA 
(Educação de Jovens e adultos). 

A Secretaria Municipal da Educação de Acarape promove as formações primando pelo 
diálogo, trocas de experiências e as dificuldades encontradas em sala de aula. Todos os 
momentos vivenciados e apreendidos nas oficinas de Matemática são aplicadas e registradas 
pelo o educador que não mede esforços para o desenvolvimento da aprendizagem de seus 
alunos. Assumindo sempre um papel de condutor da produção do conhecimento de uma 
forma global do aluno acompanhando seu crescimento e as potencialidades das habilidades e 
competências exigidas na disciplina ministrada.  

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho é resultado da constatação da prática do professor de Matemática na 
mediação de atividades de desenvolvimento da cognição e a interpretação, propiciando a 
interação e um melhor aprendizado dos alunos. Esse trabalho permitiu a ampliação do 
letramento e a compreensão leitora com as situações problemas vivenciadas contidas no 
material concreto utilizado no cotidiano escolar.  

O espaço oferecido nas formações de discussão da prática possibilitou   a   reflexão e 
a criação de alternativas e propostas de trabalho. Assim, ressaltamos a prática didática do 
professor que constrói e reconstrói o processo de interpretação, fruto da reelaboração de 
saberes, seja na busca individual ou coletivamente que é base fundamental para as ações 
efetivas de sala de aula. 

Por tanto, o estímulo para a superação das dificuldades encontradas na modalidade 
EJA deve ser   um fator determinante em um trabalho diferenciado na busca do êxito dos 
discentes preparando-os para o seu desenvolvimento pleno e a sua inserção na sociedade. 
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A FORMAÇÃO DOCENTE E A MATEMÁTICA INCLUSIVA PARA ALUNOS SURDOS 

 
Silvana da Silva Nogueira45 

Márcia Maria Alves de Assis46 

 
 

RESUMO: Este artigo integra uma pesquisa em andamento, cujo objetivo é discutir temáticas 
voltadas à formação de professores na área da matemática inclusiva, e apresentar alguns 
desafios da comunicação desta disciplina para alunos surdos, trazendo algumas propostas que 
podem contribuir para o avanço e melhoria das aulas práticas e também para as discussões 
relacionadas ao tema. Para tanto, recorremos a bibliografias de autores que debatem 
questões pertinentes a esta temática. Como prosseguimento da pesquisa faremos também 
uma investigação de campo, serão concretizadas observações e aplicações de questionários, 
com o intuito de analisar mais de perto a realidade em que vivenciam professores ouvintes e 
alunos surdos nas aulas de matemática das escolas públicas. Neste contexto, busca-se analisar 
como ocorre a caracterização dos jogos de linguagem no cenário inclusivo. A matemática 
possui uma linguagem própria, por este motivo, o aluno ouvinte terá que traduzir os conceitos 
matemáticos para a Língua portuguesa, todavia, os surdos terão que exprimir para a Língua 
portuguesa e posteriormente para sua língua materna, LIBRAS, os conteúdos têm mais sentido 
se forem explicados a partir da língua natural do aluno, neste caso, implica que o educador 
conheça e domine a Língua de Sinais. É importante que o surdo tenha contato visual das 
atividades, pois a cultura surda apresenta característica “vísu-espacial” (capacidade de 
manipular estímulos físicos), é necessário o instigo a partir de situações que estimulem e 
favoreçam a visualidade, elementos constituinte de imagens, gráficos, símbolos e códigos. É 
primordial ainda que os conteúdos das aulas estejam sempre contextualizados, para que 
facilitem o entendimento dos estudantes. Contudo, não é uma tarefa fácil para o professor, 
pois, em sua formação não é preparado para atuar em salas de aulas tão diversificadas, 
necessita-se de uma formação continuada após a graduação que possa preparar-se melhor 
para o exercício de sua profissão. 

 
Palavras-chave: Matemática inclusiva. Alunos Surdos. Formação de Professores.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A formação de professores, especialmente para a sala de aula inclusiva é um /assunto 
que se encontra em constantes estudos e debates nos últimos anos, discute-se a prática 
educativo-progressista em favor da autonomia dos educandos, neste caso, é necessário que 
a temática do educador incorpore a análise dos saberes de seu exercício docente, para que 
haja uma reavaliação e intervenção no seu método, procurando buscar aperfeiçoamento de 
seus conhecimentos.  
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Esta temática requer mais aprimoramento quando se trata da formação de professor 
para a matemática inclusiva, visto que, ela é uma ciência e possui características próprias, isso 
afiança que o aluno surdo terá a necessidade de traduzi-la para a sua língua materna, LIBRAS. 
O canal natural da comunicação se dar através do ciclo: Emissor- mensagem- receptor, para 
tanto, é indispensável a presença da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, como disciplina 
obrigatória na sala de aula inclusiva para que o processo de comunicação e o aprendizado de 
desenvolvam de forma mais satisfatória entre surdos e ouvintes. 

Desse modo, objetivou-se trazer discussões relativas as dificuldades na comunicação 
entre alunos surdos e professores ouvintes na disciplina de matemática inclusiva, enfatizando 
a formação docente dos profissionais atuantes dessa área. 

Tem como foco a aprendizagem com ênfase nas linguagens que perpassam a educação 
dos surdos, tais como a Língua portuguesa a linguagem matemática e a Língua de Sinais. Por 
fim, traz alguns apontamentos que podem ser utilizados para a melhoria das aulas de 
matemática inclusiva.  

 
2 METODOLOGIA 
 

Este trabalho ainda encontra-se em construção, sua primeira parte optou 
metodologicamente por uma revisão teórico-bibliográfica fundamentado, em autores, como: 
RODRIGUES(2010); OLIVEIRA e ARAÚJO (2012); MIRANDA (2011) e KRANZ (2011). 

Para o desenvolvimento da pesquisa, faremos uma análise de campo que consiste em 
observações e aplicação de questionários para alunos surdos, ouvintes e para o professor de 
matemática inclusiva. Tem o intuito de compreender como acontece e quais as dificuldades 
encontradas nas aulas, em relação à transmissão de conteúdos e aprendizado dos alunos 
surdos, e analisar a formação do docente que leciona a matemática inclusiva. 

 
3 FORMAÇÃODE PROFESSORES PARA A MATEMÁTICAINCLUSIVA 
 

Na busca por uma educação de qualidade para todos, abrange-se atualmente, 
discussões e pesquisas sobre alunos com Necessidades Educativas Especiais nas escolas 
regulares. Neste ponto de vista são realizados estudos em todas as áreas da educação, 
inclusive na Matemática. Neste campo, preocupa-se com o significado que a matemática 
assume no aprender e no ensinar, juntamente coma formação de professores para esta 
disciplina no âmbito da inclusão. 

 

Este é um tema novo para a Educação Matemática, temos poucos trabalhos e 
pesquisas em andamento ou concluídas, entretanto já existem vários pesquisadores 
que acreditam na proposta de uma Educação Inclusiva e estão empenhados em 
propor sugestões para o trabalho com as diferenças em salas de aula regulares 
inerentes as práticas do professor de Matemática. (RODRIGUES, 2010, p. 85)  

A Educação inclusiva assume muitas barreiras e superações, pois não são poucas as 
dificuldades existentes no processo de inserção de alunos com NEE nas escolas regulares. Para 
os autores Oliveira e Araújo (2012, p. 1) 

 
[...] uma das barreiras a serem removidas para o sucesso da inclusão encontra-se na 
garantia ou na promoção de um processo de formação que possibilite ao aluno-
docente mudar os valores e concepções a respeito da educação das pessoas com 
deficiência. 
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A falta de formação adequada nos cursos de licenciatura, com foco nesta temática. 
Professores do ensino regular declaram que não se sentem preparados e motivados para a 
docência de grupos tão diversificados. 

É preciso estar disposto para adquirir habilidades para desenvolver aulas com 
dinâmicas criativas e atraentes que possam prender a atenção dos estudantes, porém, é 
necessário conhecer as especificidades de cada um, para que não fiquem excluídos das 
atividades, é imprescindível ainda que o professor tenha conhecimento das especificidades.  

O professor necessita possuir recursos didáticos pedagógicos, intelectuais e materiais 
para incluir o aluno com deficiência, caso contrário ele estará somente inserido na escola sem 
possibilidades de aprendizagem. 

De acordo com OLIVEIRA e ARAÚJO (2012), o não preparo da escola e o defaso da 
formação do professor para lecionar para alunos com deficiência, tem início na formação 
inicial, destaca a relevância desse assunto na matriz curricular dos cursos de Formação Inicial. 
Se os graduandos tiverem conteúdos voltados para a inclusão nas disciplinas, eles sairiam 
conscientes da realidade escolar e do modo de agir em sala de aula. 

É na formação inicial o lugar qualificado para a obtenção de saberes relacionados a 
prática docente que lida com as diferenças, de uma identidade inclusiva. Embora o professor 
deva buscar fora da universidade, outros meios de aprimoramento de seus saberes, através 
de uma formação continuada. 

A Declaração de Salamanca apoia a importância dos professores estarem dispostos 
para a prática inclusiva, no qual precisaria haver uma parceria entre programas de instituições 
de pesquisa e de centros de desenvolvimento curricular com as escolas básicas. (UNESCO, 
1994) Hoje a inserção de alunos com Necessidades Educativas Especiais-NEE na Educação 
Básica é amparada por leis e documentos internacionais e nacionais. No conteúdo dessas leis 
são previstas uma série de mudanças necessárias para a inclusão que abrange espaço físico, 
práticas pedagógicas e materiais para uso em sala de aula, além de formação inicial e 
continuada para os educadores. 

Para Rodrigues (2010, p.86), para a inclusão começar a sair do papel, não basta a 
existência de leis, inicialmente, é preciso que se entenda o que é e sua importância e 
necessidade para a sociedade como um todo e especialmente para as pessoas com 
deficiência. 

A formação inicial de professores de matemática traz preocupações, pois, é cada vez 
mais presente no ambiente escolar alunos com Necessidades educativas Especiais, como é o 
caso dos surdos. Contudo, é essencial que educadores sejam fluentes na Língua Brasileira de 
Sinais-LIBRAS. Mesmo com a “garantia” dadas pelas leis, a falta de preparação das escolas e 
professores ainda é uma barreira a ser superada. 
 
4 DESAFIOS NA COMUNICAÇÃO ENTRE ALUNOS SURDOS E PROFESSOR OUVINTE DA 
MATEMÁTICA INCLUSIVA  
 

O ambiente escolar é composto por diversidades, e o professor tem como papel 
conduzir a heterogeneidade e valores pessoais, para promover a aprendizagem dos alunos. 
Tal acontecimento pode provocar reações no professor, como a insegurança, impotência, até 
o desejo desafiador. 

No caso da matemática inclusiva para surdos, uma das maiores dificuldades que o 
professor encontra está na comunicação com os estudantes em virtude da ampla utilização 
de simbologia, tanto da matemática quanto da Língua de Sinais. Daí surge a indagação que 
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permeia o universo dos docentes: Como resolver os problemas das diversidades em relação 
ao ensino?  

É na busca por esta resolução que procura-se entender o surdo, especificamente, em 
sua totalidade, considerando desde seu aspecto sociocultural até a forma como ele constrói 
seu conhecimento.  

Observamos que, ainda hoje, muitos educadores tendem a normatizar os alunos, 
utilizando uma única metodologia e esperando que todos aprendam ao mesmo 
tempo, ao invés de administrarem a heterogeneidade de experiências e valores 
pessoais para promover a aprendizagem e o respeito de ambos. Mas se os 
educadores agem assim com alunos ouvintes, ditos "normais", como ele reagirá com 
a inclusão de estudantes surdos? (MIRANDA e MIRANDA 2011, P.4) 

Ter somente o domínio do conteúdo é insatisfatório para ser um educador. No caso de 
alunos com surdez, acrescenta-se ainda o uso da linguagem de sinais. É inválida utopia de que 
o conteúdo e a linguagem oral adequada são o bastante para o processo de ensino-
aprendizagem. 

 
No que se refere especificamente aos alunos surdos, devemos considerar que os 
mesmos captam as sensações do mundo diferente de nós. Portanto, é necessário 
que tenhamos a sensibilidade de nos colocarmos no lugar deles. Temos que tentar 
sentir o mundo só pela visão, perceber como seria assistir uma aula expositiva sem 
utilizar a audição, para assim propormos metodologias que incentivem e incluam 
esses alunos. (MIRANDA e MIRANDA 2011, p. 4) 

O surdo se difere do ouvinte não só pela carência da audição, mas porque estende 
potenciais psicoculturais próprios. A restrição auditiva ocasiona a precisão de obtenção de um 
sistema linguístico próprio (gestual-visual) ampliando resultados de ordem social, emocional 
e psicológica. Por apresentarem uma forma particular de inteligência e interação com o 
mundo, devem ser identificados e designados segundo o ponto de vista antropológico. 

Um aspecto importante e corriqueiro no espaço escolar é o caso de que muitos alunos 
ouvintes quando conseguem sucesso em matemática, geralmente o conseguem também em 
outras disciplinas. O mesmo advém com constância nos surdos. É raro achar alunos que 
alcançam sucesso em matemática e fracassam em outras disciplinas. 

 
Isto é pelo fato do ensino da matemática, tanto para ouvintes quanto para surdos, 
ter como um dos objetivos a apreensão de uma forma de linguagem (a linguagem 
matemática formalizada), e pelo fato desta ter em confronto com a linguagem oral 
(ou mesmo gestual), uma maior precisão na sua ‘gramática’, permite que esta área 
obtenha resultados mais satisfatórios (CUKIERKORN, 1996, p. 109 apud MIRANDA, 
2011, p.5). 

A história da educação dos surdos, mostra que as atenções voltam-se para a 
aprendizagem da língua Portuguesa. Comparações entre línguas de sinais e as línguas orais 
foram feitas, mostrando com isso a supremacia da fala, a qual estava sempre ligada a 
possibilidade de fazê-lo pensar e se interagir na sociedade de ouvintes. No ambiente escolar 
não é diferente, pois, as aulas são quase sempre preparadas para os alunos ouvintes sem que 
haja a preocupação com os surdos que estão inseridos em sala e têm uma forma diferente de 
aprender. 

A não valorização e conhecimento da identidade dos surdos, faz com que o ensino de 
matemática se torne igual ao desenvolvido com alunos ouvintes. É na tentativa de mudar esse 
ensino, baseado em métodos tradicionais, os quais têm muitas vezes conduzido ao descrédito 
do professor a frustração do aluno, que vem aparecendo discussões a respeito dos conteúdos 
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que seriam condições para obtenção de repertórios intricados, como matemática, escrita e 
leitura. 

 
O professor reflexivo, dentre outros aspectos, precisa problematizar a existência do 
aluno diferente, real, e quem sabe assim contribuir na prática de professores mais 
flexíveis e reflexíveis as adversidades do contexto social educacional. Pois hoje, 
estamos discutindo os saberes para incluir o aluno surdo, mas amanhã a discussão 
para novos saberes pode e deve ser outra, e assim o professor precisa estar ciente 
de que não estará preparado para saber trabalhar com esse ou aquele aluno, mas 
que está apto para investigar esses saberes a partir de sua própria prática e/ou 
experiência. (PAIXÃO, 2010, p. 155) apud (MARREIRO, 2011, p. 10) 

Os autores destacam a importância do professor buscar a partir da diversidade, 
maneiras que possam colaborar com o seu saber docente e metodologias que ajudem na 
execução de suas aulas de matemática, melhorando o aprendizado dos alunos surdos e 
também ouvintes respeitando a cultura de ambos  

Apesar das características intrínsecas, a metodologia da matemática utilizada no 
ensino dos surdos, não difere muito do que se usa com os alunos ouvintes, embora a 
linguagem seja distinta. Nos anos iniciais, por exemplo, as práticas aplicadas são as mesmas, 
principalmente o uso de recursos ilustrativos como figuras, e o letramento dos alunos para 
entendimento dos problemas. Todavia, o surdo necessita ser alfabetizado em LIBRAS e 
Português. 

 
[...] o surdo é um ser que necessita ser estimulado a partir de situações que envolvam 
o visual, ou seja, apresentar a ele de forma que favoreça a comunicação a partir de 
elementos constituintes da visualidade (imagens, gráficos, símbolos, códigos, etc). 
No entanto, é necessário que se observe que mensagem está sendo transmitida e se 
a mesma tem relevância em relação ao conteúdo proposto. Além do que, observar 
de que forma o surdo está percebendo a referida mensagem. (COSTA e SILVEIRA 
2014, p. 11) 

 Isso deve-se ao fato de que a memória visual e de eventos apresentados 
espacialmente de uma pessoa surda é significativamente melhor do que a de uma pessoa 
ouvinte, pois é algo natural do surdo. 

O professor deve preocupar-se com o entendimento dos alunos, em especial ao surdo, 
averiguar se o conteúdo repassado está sendo abstraído de maneira correta pelo aluno. Outra 
preocupação que se deve ter é que ele não se torne um mero copiador, mas que saiba 
interpretar o conhecimento.  

A matemática é considerada uma disciplina difícil por possuir linguagem própria e 
aspecto mecânico, desse modo, cabe ao professor se colocar no lugar dos alunos e analisar: 
Como seria a experiência de assistir a uma aula expositiva sem que se possa fazer o registro 
auditivo dela, como se dá a aprendizagem nessas condições, Por que desconsiderar as 
habilidades espaciais que possuem, privando-os de um conhecimento que têm possibilidade 
de compreender, desde que explicado da maneira adequada, isto é, respeitando sua forma de 
comunicação, sua cultura, sua língua. 

KLÜSENER (2007) apud COSTA e SILVEIRA (2014, p.3) “explicita que a sociedade 
percebe a matemática a partir de uma linguagem simbólica e de difícil compreensão. Isso 
ocorre, porque muitos desconhecem o verdadeiro significado desta ciência, bem como a 
importância enquanto área de pesquisa e conhecimento.” 

Desse modo, vemos que para o surdo não será tão simples assim, pois terá que traduzir 
para a língua portuguesa e para a língua de sinais, o surdo consegue entender o conteúdo 
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matemático se for explicado a partir da linguagem materna, desse modo, o professor deve ser 
fluente em língua de sinais. 

 
A cultura surda apresenta algumas características que a diferenciam em relação à 
cultura ouvinte. Um exemplo é a questão da visualidade, pois os surdos são sujeitos 
que necessitam da visão para entendimento das mensagens comunicativas, como já 
mencionado anteriormente. Com isso, faz-se necessário que o tradutor seja 
qualificado e tenha conhecimento acerca das especificidades da pessoa surda. 
(COSTA e SILVEIRA ,2014, p.8) 

O professor é o mediador do conhecimento entre o aluno e o conhecimento, desse 
modo, tem o dever de dominar a linguagem matemática, língua portuguesa e língua de sinais, 
assim possibilitando melhor comunicação e compreensão por parte do grupo distintos de 
estudantes. 

Quando o docente não tem o domínio da Língua de sinais, faz-se necessário a presença 
de um interprete educacional. Essa é uma questão um tanto complexa, visto que, o intérprete 
deve dominar a língua falada no país e a LIBRAS, no caso do Brasil, todavia, necessita conhecer 
também o conteúdo que está sendo trabalhado em sala, para que possa auxiliar nas dúvidas 
dos alunos relacionadas ao conteúdo, que neste caso é papel do professor, a função do 
intérprete é facilitar a comunicação. Esse assunto será desenvolvido no decorrer da pesquisa. 

Ainda são poucos os estudos que se referem ao ensino da matemática inclusiva para 
surdos, que tratam dos métodos de ensino e da aquisição e desenvolvimento de conceitos e 
habilidades numéricas em alunos surdos. Desse modo, temos o objetivo de continuar a nossa 
pesquisa através de um estudo de caso e buscar novos conhecimentos que irão fomentar com 
a presente discussão. 

 
5 CONTRIBUIÇÕES PARA A MELHORIA DAS AULAS DE MATEMÁTICA INCLUSIVA PARA 
ALUNOS SURDOS 
 

Para que o professor possa desenvolver uma boa aula e contribuir para o aprendizado 
satisfatório dos alunos, é necessário que ele tenha uma adequada formação, isso pressupõe 
que as Instituições de Ensino Superior (IES) incluam em seus currículos, pautas voltadas para 
a diversidade existente na escola, para que ele saiba desde cedo como lidar com a sua futura 
profissão, não ser surpreendido no momento da execução do trabalho, e mais ainda, possa se 
preparar com relação aos saberes necessários do professor. 

Uma forma de melhorar a problemática da comunicação é oferecer uma linguagem 
matemática mais informal. Outra é adotar a formalização, porém buscar descobrir maneiras 
de torná-la compreensível aos estudantes. Lançar subsídios, que gerem a interação social, o 
trabalho em grupo, a cooperação, o aumento da concentração, que colaborem para o 
favorecimento de ações como observar, compor, decompor, transformar, representar e 
comunicar; apoiados na possibilidade de edificação de conceitos matemáticos diversos. 

Outro fator importante a se pensar, é a aproximação entre pesquisa e prática, ou seja, 
aproximar o ensino básico e universidade com desígnio de proporcionar a 
interdisciplinaridade, sobre isso Furlanetto e Silva, destacam: 

 

[…] tem possibilitado romper com amarras construídas pelas rotinas tarefeiras que 
permeiam o trabalho escolar – as quais obrigam o professor a repetir, a copiar e a 
fazer sempre igual –, bem como desatar as amarras teóricas que propõem modelos 
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impedindo-o de ser autor e pesquisador de sua própria prática. (FURLANETO 2003, 
P. 88) apud (SILVA 2010, p. 10) 

Os objetivos expostos apontam a importância de buscar condições de pesquisa e 
ensino, com uma abordagem teórica bastante dinâmica, para a qual podemos eleger a 
maneira processual da reconstrução de estratégias de pesquisa e ensino como seu principal 
atributo. A interdisciplinaridade é o início e não o final. Ela não é dada previamente, por meio 
de normas, procedimentos ou padrões, ela se constrói a múltiplos modos, com um período de 
trabalho e uma dinâmica de investigação fundamentalmente distinta da pesquisa disciplinar. 
Isso se inicia no momento em que os pesquisadores deliberam uma problemática comum, 
uma estratégia de pesquisa comum. 

Desse modo, a matemática inclusiva para alunos surdos, pode ser um ponto comum 
entre os pesquisadores e professores do ensino básico, e através da interdisciplinaridade 
possa ser superado, de maneira que o educador consiga um jeito de lhe dar com a inclusão 
desses alunos no mundo da matemática.  

Mais um importante ponto que merece destaque das discussões, é a questão das 
metodologias aplicadas nas aulas de matemática para alunos surdos, se as metodologias 
utilizadas proporcionam a aprendizagem e o entrosamento do grupo escolar como um todo, 
envolvendo os grupos distintos existentes em sala. Vygotsky (1994, p. 33) apud kranz, (2011, 
p. 43) apontam que: 

[...] o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que 
dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, 
acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas completamente 
independentes de desenvolvimento, convergem. 

No entanto, é muito importante que todos, ouvintes e surdos possam interagir de 
forma participativa das aulas e atividades propostas pelo professor, e assim se desenvolvam 
de forma satisfatória. 

No estar com o outro, a linguagem assume papel de extrema relevância, pois é 
através dela que o sujeito relaciona-se com si próprio e com o mundo; é através dela 
que os homens constituem-se como sujeitos concretos e reais. “[...] é pela linguagem 
que o indivíduo ascende ao mundo”. (PINO, 2005, p. 171) apud (KRANZ, 2011, p. 42). 

De acordo com estes autores, é por meio da linguagem que o ser humano interage 
com o mundo e com os sujeitos, é importante que todos tenham a oportunidade de se 
comunicar com os demais, isso é possível através da Língua Brasileira de Sinais, no caso dos 
alunos surdos, e para que haja esse diálogo, é necessário que professores e alunos ouvintes 
sejam conhecedores e fluente nessa Língua. Pois, o sujeito se desenvolve a partir do contato 
e interação com o outro e com o meio em que vive. 

Uma maneira de fazer com que todos os alunos interajam e se sintam envolvidos nas 
aulas de matemática inclusiva, é através de jogos com regras: 

 

Uma das razões por que os jogos com regras são importantes para a aprendiz agem 
é o fato de eles constituírem-se atividade eminentemente social, que pressupõe o 
trabalho em equipe, em que os sujeitos envolvidos interagem, cooperam, trocam 
ideias, colocam-se no papel do outro, sentem-se desafiados. (KRANZ, 2011, p. 46) 

Por meio do jogo, o sujeito desenvolve o interesse pela atividade, dar importância às 
regras, respeito pelas diferenças, desenvolve o espírito de trabalho em equipe, que por sua 
vez, leva os alunos surdos e ouvinte a interagirem, e tonam as aulas mais interessantes e 
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dinâmicas. Esses jogos podem estar adaptados para alunos surdos, que além de facilitar o 
aprendizado, desperta o interesse do ouvinte pela a LIBRAS. 

Os jogos devem estar mediados pedagogicamente conexo a escola, e assumindo o 
docente como fundamental mediador do processo de ensino, confere a ele o desempenho de 
permitir, a todos os estudantes, uma conjunção pedagógica que defenda novas 
aprendizagens, cada vez mais capazes de promover avanços e desenvolvimento. 

O professor tem o dever de sistematizar, organizar e criar condições no cotidiano 
escolar, assim como criar estratégias deliberadamente constituídas para que estas finalidades 
sejam alcançadas. Isso provoca, ainda, a obrigação de sua capacidade em identificar, em 
analogia a aprendizagem, o que ainda é precário, com vistas a possibilitar superações. 

 
6 CONCLUSÕES 

A conclusão que se extraí é a de que a inclusão de alunos com Necessidades Educativas 
Especiais está cada vez mais presente no espaço escolar, por isso a inquietação de como 
consiste a formação inicial dos professores de Matemática que irão atuar e que estão atuando 
neste prosseguimento de ensino. Medidas legislativas foram e estão sendo adotadas para 
garantir a inserção desses alunos, entretanto a falha na preparação das escolas e de formação 
dos professores ainda é um empecilho a ser superado. 

É importante entender que o surdo não é deficiente, mas uma pessoa que se comunica 
de forma diferente, que tem uma língua e cultura própria. Todo o professor na sua função de 
lecionar deve acolher as especificidades de todos os alunos, inclusive dos surdos, o professor 
deve levar em consideração as suas especificidades linguísticas a forma como os mesmos 
assimilam as ideias do cotidiano a sua volta e as exterioridades culturais.  

Para tanto, é preciso que se reflita sobre a prática e mobilize metodologias que 
proporcionem um melhor processo de ensino-aprendizagem. Inclusão não é permitir que 
estudantes com necessidades educativas especiais frequentem escolas regulares, mas dar a 
eles condições dignas e necessárias para a verdadeira inclusão. 

A Língua de Sinais favorece o ensino, ajuda a superar os desafios da comunicação na 
instrução da matemática para alunos surdos. Verificou-se ante a essa questão que a Libras 
sendo a língua natural dos surdos, tem cumprido uma função fundamental no processo de 
comunicação. Entretanto, a falta de conhecimento desta língua tem ocasionado dificuldades 
no ensino e na aprendizagem da matemática.  

Alude-se que no desenvolver da pesquisa possam investigar aspectos que não foram 
alcançados até aqui, como por exemplo: É possível haver uma tradução direta dos símbolos 
matemáticos para a língua de sinais em jogos matemáticos. Certamente, investigações como 
essa expandem noções deste campo crescente de investigação e tem implicações favoráveis 
para a inclusão de alunos surdos por meio de uma educação matemática inclusiva. 
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A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA: reflexões sobre a prática docente no contexto da sala de 
aula no ensino fundamental 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discutir a relação teoria e prática no 
contexto da sala de aula no Ensino Fundamental. São apresentados os frutos das observações, 
anotações e reflexões teóricas realizadas no decorrer da graduação em Pedagogia na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A pesquisa foi realizada em uma 
escola pública de Ensino Fundamental, localizada na cidade de Mossoró – RN. Os 
procedimentos metodológicos utilizados para a construção dos dados foram: observação em 
sala de aula e aplicação de questionário com a professora da sala pesquisada. Os registros 
consistiram no emprego de diário de campo. O quadro teórico é composto por Antunes 
(2001), Candau (2013), Freire (2002), Nóvoa (2008), Queiroz (2006) e Saviani (1997), autores 
que contribuem significativamente para a melhor compreensão dos elementos constitutivos 
da docência. A análise dos dados mostrou que ainda são muitas as dificuldades enfrentadas 
pela professora em sala de aula: ausência de espaços e materiais adequados, número elevado 
de alunos, sala sem ventilação. No que se refere às interações estabelecidas entre a professora 
e os alunos, foi possível constatar que os estilos de interação eram predominantemente 
amistosos. Foram observadas iniciativas da professora que demonstram certa preocupação 
com os processos de aprendizagem dos alunos. As relações entre a teoria e prática foram 
evidenciadas nas diferentes atividades desenvolvidas pela professora ao longo da rotina 
escolar. Por fim, a realização desse estudo contribuiu de forma expressiva para a nossa 
formação pessoal e profissional. 

Palavras-chave: Teoria e Prática. Prática docente. Ensino Fundamental.  

 
1 INTRODUÇÃO  
 

O presente artigo traz uma abordagem sobre uma observação em sala de aula, 
vislumbrando discutir sobre a prática do professor, onde foi realizada uma pesquisa em uma 
escola na cidade de Mossoró- RN, com o intuito de analisar a didática do educador, bem como 
aplicar de um questionário a fim de conhecer melhor o docente no exercício da profissão. 

Este trabalho é fruto das observações, anotações e fundamentações teóricas 
realizadas do decorrer da nossa graduação, onde utilizaremos como respaldo teórico os 
autores Antunes (2001), Candau (2013), Freire (2002), Nóvoa (2008) Queiroz (2006) e Saviani 
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(1997) que contribuíram com seus estudos para a nossa compreensão sobre a função  do 
professor enquanto educador, sobre a sua didática,  bem como a relação professor- aluno.  

No decorrer do trabalho será apresentado um questionário que foi aplicado junto 
a educadora, para complementar a pesquisa também utilizaremos conceitos de alguns 
autores que realizaram pesquisas no campo da educação. 

As considerações finais elucidam para uma maior compreensão sobre o exercício 
profissional da docência, bem como a relação professor aluno, assim como a didática aplicada 
pela professora em sala de aula, como também sua rotina diária em um pequeno espaço de 
tempo de dois dias, para podemos  então conhecer um pouco sobre o fazer pedagógico e seus 
desafios vivenciados por esses docentes.  

Dessa forma acreditamos que este trabalho acadêmico é de suma importância 
para a nossa formação em quanto futuras educadoras, pela relevância que ele proporcionou, 
permitindo ampliar os nossos conhecimentos no âmbito das práticas pedagógicas, 
evidenciando a didática da professora em relacionando com a teoria que aprendemos na 
universidade, além oportunizar e estreitar uma visão com a rotina da pedagoga.    
 

2 A ATUAÇÃO DO PROFESSOR: RELACIONANDO TEORIA E PRÁTICA 

 Para a temática aqui abordada, iremos apresentar uma interessante  discursão sobre 
o trabalho do professor, especialmente no ambiente escolar onde a  didática está presente e 
se tornou algo essencial para desenvolver um trabalho com excelência, afinal uma aula 
necessita de componentes fundamentais para se tornar mais interativa como por exemplo, os 
materiais didáticos, livros didáticos, projetos didáticos e a própria didática como um 
instrumento qualificador do trabalho do educador em sala de aula. 

A formação do professor constitui em compreender que a aprendizagem é um 
processo continuo e que exige uma reflexão minuciosa do fazer pedagógico, onde através de 
etapas e progressos o educador pode efetivar conceitos alicerçados na busca de entender 
novas ideias e fazeres que permeiam a profissão. 

Dentro desta ótica, universidades e faculdades que trabalham na formação do 
profissional “professor”, tem atribuído não apenas os conhecimentos teóricos na construção 
do currículo, mas associados teoria e prática docente, numa perspectiva da formação critico 
reflexiva das ações a serem desenvolvidas pelos professores.   
 Dentro deste contexto é pertinente registrar que isso tem sido importante para que o 
professor, em sala de aula atue e possa avaliar suas práticas de hoje e de ontem, para 
melhorar as práticas futuras. (FREIRE, 2002). Dessa forma, é imprescindível que o professor 
faça o planejamento da aula e que avalie não só o conhecimento do aluno, mas também o seu 
trabalho diário.  

Isso tem sido uma prática comum dentro do que foi observado em campo, com a 
professora Flor de Lótus (nome fictício) do 4° ano “A”. Contribuindo, para o embasamento da 
pesquisa a educadora explica sobre o seu plano de aula: 
 

“É realizado diariamente de acordo com a realidade e com o nível de aprendizado da 
turma, tem que haver um bom conhecimento da turma para preparar um plano de 
aula, que possa ser colocado em prática abrangendo o nível que cada aluno se 
encontra”. 

 
 Conforme foi visto in loco, a professora Flor de Lótus consegue realizar uma aula que 
dialoga com seus alunos. Mesmo diante de problemas como: sala de aula pequena, turma 
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com 37 alunos, espaço pouco ventilado e pouco material disponível; a mesma consegue 
organizar a aula, envolvendo os alunos em discussões a respeito do conteúdo exposto. 
Podemos observar que existe bastante participação por parte dos alunos, e que a relação de 
professor/aluno e aluno/professor existem uma relação compreensiva e afetividade. 
 Outro ponto positivo que pudemos observar sobre a prática de ensino é referente á 
gestão de sala e domínio de conteúdos. Isso é algo extremamente importante.   Segundo 
Freire (2002, p. 56) afirmava que “o professor que não leve a sério sua formação, que não 
estuda que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para 
coordenar as atividades de sua classe”. 
 Entretanto, a professora Flor de Lótus afirma que a maior dificuldade do seu trabalho 
e que “a turma tem diferentes níveis, em que se refere a aprendizado, assim existe um pouco 
de dificuldade em fazer um plano que possa englobar toda a turma da melhor maneira, cada 
aluno seja comtemplado no processo de ensino e aprendizado”. Mesmo assim, a educadora 
ainda complementa dizendo que “nós como pedagogos temos que ter a mente aberta sempre 
procurando melhorias para o aprendizado”.  

O posicionamento da educadora vai ao encontro do pensamento de Saviani (1997, p. 
23) onde este autor elucida que: 
 

A palavra reflexão vem do verbo latino “refectire” que significa voltar atrás. É, pois 
um (re) pensar, ou seja, um pensamento em segundo grau. (...) Refletir é o ato de 
retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante 
de significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado. E 
isto é filosofar. 

 
Em meio às discussões teóricas e os relatos da professora percebemos que o 

planejamento é um artificio essencial para programar as ações do educador, mas é também 
um momento de pesquisa e reflexão que esta ligada intimamente á avaliação da sua atuação 
enquanto profissional que reflete a sua prática, sendo primordial para  aprimorar o seu 
desempenho profissional. 

Contudo, podemos perceber uma atuação da docente muito desempenho, a fim de 
alcançar os objetivos e metas em seus alunos, para que estes possam ser tornarem sujeitos 
críticos reflexivos, conhecedores do seu papel como cidadãos em sociedade. Também é 
pertinente mencionar que a professora está disposta diariamente a executar um bom trabalho 
pedagógico, se preocupando principalmente com a aprendizagem do aluno.  

Sobre esta prisma percebemos que o educador tem um papel fundamental na vida dos 
educandos, onde muitas vezes, não podemos  imagina o que isso pode  representar na vida 
de um aluno, um simples gesto do professor, onde são as suas práticas de ensino, que servirão 
como incentivadoras para a formação dos alunos. (FREIRE, 2002, p. 24), 

Através das respostas da entrevistada, podemos esboçar um pouco da fala da 
professora e consequentemente as experiências vivenciadas pela mesma em sua trajetória 
em sala de aula, onde a educadora  relatou sobre suas dificuldades, problemáticas que 
permeiam seu exercício profissional, dentro desta prisma, e partir dos diálogos realizados que 
auxiliaram na construção do trabalho, e especialmente propiciaram subsídios para nossa 
formação.  Candau (2013, p. 14) traz sua contribuição quando evidencia que: 

 
 A didática, numa perspectiva instrumental, é concebida como um conjunto de 
conhecimentos técnicos sobre o “como fazer” pedagógico, conhecimentos estes 
apresentados de forma universal e, consequentemente, desvinculados dos 
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problemas relativos ao sentido e aos fins da educação, dos conteúdos específicos, 
assim como do contexto sociocultural concreto em que foram gerados. 
 

As discussões a cerca da didática é bastante frequente em nossa sociedade, porém as 
teorias levantadas, infelizmente não estão em sua grande maioria sendo configuradas na 
realidade, dentro deste contexto é bastante notório, problemas educacionais, como evasão e 
a falta de interesse por parte dos alunos pela escola, metodologias inadequadas realizadas 
pelo professor, questões extra escolares, mas principalmente, com o desejo de aprender e se 
apropriar deste universo educacional, que nos proporciona conhecimento, consciência, e 
liberdade de expressão.  

É pertinente salientar a importância dos professores estarem sempre em busca de 
novas experiências, saberes e realizarem uma auto avaliação de sua própria didática, e seu 
fazer pedagógico, para que possam se reinventar e se aprimorar cada vez mais, e assim fazer 
a diferença como profissional e obterem êxito e bons resultados para uma educação de 
qualidade.  

Freire (2002, p. 98) em seus estudos esclarece que: 
 

Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha pratica 
educativa crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a 
educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que além do 
conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e\ou aprendidos implica 
tanto o esforço da reprodução da ideologia dominante quanto o seu 
desmascaramento.  

Nesta perspectiva é notável que a educação tem uma função transformadora, onde o 
sujeito a partir do momento que tem acesso ao conhecimento ele deixa de ver o mundo de 
uma forma natural e passar  a vê-lo  a partir de uma ótica ou sendo critico, sobre diversos 
assuntos que envolvem a  sociedade. O conhecimento científico propicia  uma visão, onde o 
sujeito pode identificar “onde eu estou” e “onde eu quero chegar”, ou seja uma visão de 
futuro e expectativas.  A educação tem o poder de fazer com que o sujeito reflita e consiga 
enxergar o que pode está por trás das ideias da classe dominante, a educação pode sim 
proporcionar ao individuo a oportunidade de mudar a sua condição social, através da busca 
pelo conhecimento, qualquer pessoa pode transformar não só a sua condição social, mas 
também econômica e cultura .  

Mediante as leituras realizadas, se faz necessário mencionar que é preciso que os 
educadores possam refletir sobre seus métodos, para que desta maneira os alunos 
construam seus saberes, onde mantenham relação com sua realidade e que desse modo 
possam atribuir sentido e se sentir parte de seu processo educativo. Diante da discussão 
apresentada Nóvoa (2008, p. 3) explica que: 
 

Os novos modos de profissionalidade docente implicam um reforço das dimensões 
coletivas e colaborativas, do trabalho em equipe, da intervenção conjunta nos 
projetos educativos de escola. O exercício profissional organiza-se, cada vez mais, 
em torno de comunidades de práticas, no interior de cada escola, mas também no 
contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para além 
das fronteiras organizacionais. 

É pertinente relatar que a escola precisa ser um ambiente atraente e interativo, onde 
os educandos possam participar ativamente no processo de construção do saber, onde os 
alunos não são sujeitos vazios, e que estes possuem conhecimento de mundo que podem 
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ser relacionados com o conhecimento formal, o professor precisar esta em constante 
processo de formação, onde este esteja aberto para fazer uma auto critica ou reflexão 
sobre a sua prática, podendo assim inovar, se reinventar e tornar a aula mais dinâmica, 
criativa e participativa. Freire (2012), “ainda diz que, o professor deve respeitar os saberes 
prévios do educando. Ou seja, o seu conhecimento que ele já possui quando chega à sala 
de aula”. 

É relevante mencionar que quando professor associa o conteúdo com a realidade do 
aluno, este consegue assimilar mais rápido os assuntos ministrados. A escola deve 
entender que o processo de ensino e aprendizagem deve se dar através da troca de 
experiências de forma dinâmica, onde os sujeitos constroem os saberes em conjunto, 
sendo de grande valia a participação do aluno, pois ele aprende e busca sua própria 
compreensão de mundo associado à  disciplina ministra a suas vivências. Com relação às 
disciplinas a serem ministradas, Queiroz (2006, p.5-27) destaca que:  
 

Numa perspectiva educacional podemos estabelecer três relações disciplinares, a 
multidisciplinaridade em que os conteúdos são apresentados por disciplinas 
independentes uma das outras, simultaneamente, sem que apareçam 
explicitamente as relações que podem existir entre elas, é uma organização 
somativa; a interdisciplinaridade em que há interação entre duas ou mais disciplinas, 
que pode ir desde a simples comunicação de ideias até a integração recíproca dos 
conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia e dos dados 
da pesquisa e a transdiciplinaridade em que a relação entre disciplinas se dá na 
interação global dentro de um sistema totalizador, favorece uma unidade 
interpretativa, com o objetivo de construir uma ciência que explique a realidade sem 
parcelamento, constitui mais um desejo do que realidade. 

 
Nesta perspectiva, podemos evidenciar que o professor tem a missão de conduzir o 

aluno ao conhecimento científico buscando despertar e provocar o sentimento de criticidade 
desse educando com relação à sociedade em que este esta inserido. Neste contexto é 
primordial que o conhecimento permita que esse aluno vá moldando o seu comportamento 
com relação à sociedade e até mesmo a sua postura diante dos problemas que vão surgindo 
no decorrer da sua trajetória, onde este conhecimento mediado pelo professor permita que 
ocorra a transformação do aluno nas formas de pensar e de agir em relação ao seu papel 
social.  

Dentro desta ótica, entendemos que a prática pedagógica constitui-se em ação que 
parte inicialmente do professor, no entanto é um processo, em que envolve toda uma 
sistematização de um trabalho a ser desenvolvido com os alunos, onde cada um possui as suas 
particularidades que precisam ser atendidas através de estratégias criadas pelo educador, 
afim de obter as competências necessárias para que esse aluno consiga a sua emancipação no 
contexto social. 

Nesta prisma, consideramos  que o desenvolvimento de competências nos educandos 
deve ser estimulado pelos professores para que ocorra uma mudança  expressiva na postura 
desse educando. 

Diante do exposto, Antunes (2001, p. 37-41) explica em sua obra algumas 
competências: 

 
 Organizar e dirigir situações de aprendizagem; ser muito bom na 
seleção dos conteúdos a serem ensinados, elegendo-os de acordo com 
os objetivos da aprendizagem; trabalhar a partir das\representações 
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dos alunos; trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da 
aprendizagem; construir e planejar dispositivos e sequências didáticas 
e envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de 
conhecimento. 
 

As colocações do autor conduzem a uma percepção que professor dever manter uma 
conexão entre o que precisa ser ministrado e a realidade de cada aluno, observando se a 
metodologia que será aplicada atende as necessidades de casa aluno. Onde a sua prática diária 
deve ser refletida, pois a partir dessa reflexão poderá descobrir como conduzir os alunos nos 
caminhos do saber.  

Outro aspecto importante que deve ser apontado é a questão da responsabilidade do 
educador de envolver o aluno nos conhecimentos curricular afim de que este propicie o 
crescimento pessoal desse aluno, possibilitando que este se torne um cidadão autônomo de 
modo que posso atuar em sociedade com responsabilidade pelos seus atos e que conheça os 
seus direitos e deveres perante a sociedade.  

Tendo em vista as especificidades discutidas pelo autor é primordial mencionar que 
construir uma sequencia didática que envolva os alunos de forma atrativa se torna um grande 
desafio para o professor, sendo que estes alunos têm interesses diversificados e singulares, 
no entanto para que esse aluno adquira as competências que o currículo exige é necessário 
que ao longo das aulas o professor e o aluno assumam as suas responsabilidades diante do 
processo de ensino e aprendizagem, cada um exercendo o seu papel, a fim de alcançar os 
objetivos estabelecidos, para que este aluno aprenda e que se torne um sujeito critico 
reflexivo e que ao final de suas atividades este consiga raciocinar, levantar hipótese e 
solucionar problemas que iram surgir durante toda a sua vida, quer seja questões sociais, 
econômicas, educacionais entre outras.  
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As considerações finais elucidaram para o maior compreensão sobre o exercício 
profissional da docência, bem como a relação professor aluno, assim como a didática aplicado 
pela professora em sala de aula, como também sua rotina diária,  para podemos  então 
conhecer um pouco sobre o fazer pedagógico e os desafios vivenciados pela educadora. 

Diante de nossas observações durante pesquisa de campo ficou evidente as 
dificuldades encontradas pela professora, nesta perspectiva, analisamos que a mesma possui 
uma boa relação com seus alunos, como também procura está sempre disposta a atender aos 
seus anseios, buscando ajudá-los no processo de aprendizagem, de modo que compreendam 
os conteúdos ministrados e relacionem com a realidade. Dentro desta ótica, tendo em vista 
essas observações podemos evidenciar que a mesma busca adequar seu planejamento de 
acordo com a necessidade de seus alunos.  

É pertinente salientar o quanto o exercício desta profissão é desafiador, por isso que 
professores, e equipe pedagógica devem trabalhar em via de mão dupla, para que possam 
obter êxito e bons resultados de seus discentes para que dessa maneira possam construir uma 
educação de qualidade, e que sejam capazes de incluir as diversidades seja elas culturais, 
sociais de gênero ou etnia, entre outros, de maneira democrática.  

Dessa forma é necessário salientar a importância da construção deste trabalho 
acadêmico, pois o mesmo é de grande valia para nossa formação, tendo em vista que nos 
proporcionou uma experiência em sala de aula, pois passamos a ter outro olhar sobre o 
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planejamento e a realidade cotidiana do âmbito escolar, e como ocorre a junção entre teoria 
e prática. Dentro deste contexto podemos destacar que apesar dos poucos recursos e até 
mesmo com uma formação fragmentada, podemos constatar que apesar de planejar, estudar, 
ainda há muitos desafios no caminho da docência, mas em contra partida quando buscamos 
fazer com dedicação o nosso trabalho, conseguimos obter resultados satisfatórios e que fazem 
a diferença em nossa profissão, assim como na nossa vida enquanto professores. 
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A RELAÇÃO DIALÓGICA EM SALA DE AULA: uma análise das narrativas de professores do 
ensino básico  

 

Maria Elizia Cavalcante Costa50 
Robson Henrique Antunes de Oliveira51  

 
RESUMO: Na desafiadora rotina de professores no processo de ensino e aprendizagem em 
sala de aula percebemos que as relações entre professor e aluno se mostram cada vez mais 
conflituosas. Nosso objetivo consiste em analisar e refletir as práticas pedagógicas narradas 
por professores de línguas (português, inglês e espanhol) de duas escolas públicas do Estado 
do Rio Grande do Norte a respeito da interação professor e aluno no processo de ensino e 
aprendizagem mediado pelo diálogo, salientado a sua relevância para a promoção do sujeito 
enquanto ser intelectual, humano e social no processo educacional. Para tanto utilizamos uma 
entrevista direcionada aos professores participantes e diante do objeto de análise, 
recorremos às abordagens teóricas de estudiosos que versam sobre a questão do diálogo no 
âmbito educacional, destacando em especial, Paulo Freire (1994), (1996), (2005), pois esse 
considera as práticas educativas como um processo dialógico que envolve o pensamento 
crítico diante da comunicação, socialização e humanização. E outros que dialogam com este 
tipo de estudo, a saber, Rancière (2007); Charlot (2013); Tardif (2011); Libâneo (2012); 
Perrenoud (1995). Observamos que os professores entrevistados são unânimes em 
reconhecer a importância do diálogo na sala de aula, como ponte facilitadora da relação 
professor-aluno. Todos deram a entender que essa interação se faz necessária em especial 
para favorecer a busca por melhores formas de garantir o aprendizado efetivo. 

 
Palavras-chave: diálogo, ensino-aprendizagem; práticas pedagógicas.  
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
As discussões rotineiras acerca das teorias da educação, mais especificamente do 

processo de ensino e aprendizagem em contexto escolar, possuem um caráter relevante para 
o campo do ensino, tendo em vista que somente a ação educativa consciente é capaz de 
promover e formar cidadãos críticos. Nesse sentido, a opção por dialogar com uma teoria 
implica em assumir os seus pressupostos teóricos para sustentar e alcançar uma prática de 
ensino significativa. 

Na desafiadora rotina de professores no processo de ensino e aprendizagem em sala 
de aula percebemos que as relações entre professor e aluno se mostram cada vez mais 
conflituosas numa perspectiva da falta de respeito e tolerância enquanto seres humanos; 
postura autoritária do professor em relação ao aluno; opressão em silenciar o pensamento do 
aluno nas aulas, enfim, tudo aquilo que remete a uma imposição da ordem através do silêncio, 
ou seja, a falta do diálogo democrático em sala de aula.   

                                                           
50 Discente do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM) da UERN. E-mail: eliziaccavalcante@gmail.com  
51 Discente do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM) da UERN. E-mail: robson.henriq@hotmail.com  

 

mailto:eliziaccavalcante@gmail.com
mailto:robson.henriq@hotmail.com


159 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Ressaltamos que o nosso estudo não é um livro de receita que ditas maneiras de agir 
sobre a prática de ensino. Sua significância prevalece na medida em que versa sobre uma 
abordagem teórica dialógica que não se dá no silêncio, mas que nos faz refletir a 
heterogeneidade na troca diária de conhecimentos construídos mutuamente através do 
diálogo entre professor e aluno no contexto escolar. Heterogeneidade essa que não permite 
resoluções prontas e acabadas da maioria das inquietações dos educadores, mas, ao 
contrário, os fazem estar em constante ressignificação sobre o pensamento teórico que 
influencia sua prática com relação às contribuições do ensino que considere o diálogo como 
mediação do ensino e aprendizagem. 

Nosso objetivo consiste em analisar e refletir as práticas pedagógicas narradas pelos 
professores de línguas (português, inglês e espanhol) de duas escolas públicas do Estado do 
Rio Grande do Norte a respeito da interação professor e aluno no processo de ensino e 
aprendizagem mediado pelo diálogo. Salientado a sua relevância para a promoção do sujeito 
enquanto ser intelectual, humano e social no processo educacional.    

Para tanto utilizamos entrevista direcionada aos professores de Língua de duas 
escolas públicas. Diante do objeto de análise, recorremos às abordagens teóricas de alguns 
estudiosos que versam sobre a questão do diálogo no âmbito educacional, destacando em 
especial, Paulo Freire (1994), (1996), (2005), pois esse considera as práticas educativas como 
um processo dialógico que envolve o pensamento crítico diante da comunicação, socialização 
e humanização. E outros que dialogam com este tipo de estudo, a saber, Rancière (2007); 
Charlot (2013); Tardif (2011); Libâneo (2012); Perrenoud (1995). 

Nosso artigo se inicia com uma modesta reflexão sobre as contribuições que o 
processo de ensino mediado pelo diálogo obtém na construção de sujeitos sociais, humanos 
e críticos, tendo como fim uma aprendizagem significativa da língua. Na sequência, 
mostramos uma breve reflexão a respeito das narrativas de professores de língua que atuam 
no ensino básico da escola pública. Por fim, tecemos as considerações sobre os resultados 
alcançados por meio da análise dos dados. 

 
 

2 O DIÁLOGO NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO   
 

O homem é uma espécie biologicamente dotada pela capacidade de comunicar. O 
pensar exteriorizado pela linguagem (verbal, não verbal, ou multimodal) nas mais diversas 
relações de comunicação explicita uma prioridade única e específica da natureza humana. É 
justamente esse fato que nos diferencia dos demais seres vivos que habitam a terra.  

Dialogamos para comunicar nossas intenções, desejos, crenças, angústias, 
pensamentos, enfim, tudo aquilo que acreditamos ser necessário. Para tanto, o processo 
comunicativo necessita daquele que comunica (locutor) e daquele que ouve (interlocutor). 
Nesse sentido, percebemos que a comunicação é um processo de interação constante que 
não se dá no vazio do silêncio nem por falas isoladas, mas, pelo contrário, são realizados 
através de elos de enunciados concretos diante das relações dialógicas entres os sujeitos 
constituídos socialmente-historicamente-ideologicamente. (BAKHTIN, 2003). 

O ser humano como ser social forma-se e transforma-se a partir das experiências 
concretas vivenciadas no processo de socialização com outros seres. Em outras palavras, é na 
interação social (na práxis de seu sentido) que o diálogo acontece promovendo a socialização 
entre povos de linguagem e culturas diversas. Nesse sentido, podemos dizer que a “essência 
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do ser humano não fica dentro do ser humano; a essência do ser humano é o conjunto das 
relações sociais.” (CHARLOT, 2015, p. 168), ou seja, na socialização. 

A construção da humanização está diretamente imbricada nas ações dinâmicas de 
comunicar, de interagir e de socializar, que por sua vez, são legitimadas através do diálogo. 
Não podemos nos tornar sujeitos humanos sem diálogo, pois somos seres historicamente 
constituídos por ele. Nessa perspectiva, salientamos que a humanização se constrói nos 
fundamentos da comunicação, da interação, e da socialização e a falta de um pressupõe a não 
existência do outro. Nesse caminho “não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia 
do mundo [...] e os que se acham negados deste direito”. (FREIRE, 2005, p 51). 

Podemos dizer que a comunicação tem caráter binário, numa perspectiva que 
expressa tanto a posição do ser social objetivo (decorre como membro de uma sociedade e 
de uma cultura), como também, a posição do ser social subjetivo (decorrente dos princípios 
históricos constituídos por si próprio). O que queremos dizer, é que não podemos dissociar o 
complexo processo do diálogo de um jogo de expressões do pensamento, que muitas vezes, 
causam tensões.  

Nesse sentido, não há um processo dialógico sem a liberdade de expressar o 
pensamento através da comunicação, como também não há transformação do mundo sem o 
processo de socialização e humanização por intermédio do diálogo. (FREIRE, 2005) Em nossa 
civilização temos a convicção que é na linguagem e pela linguagem que o homem pensa, 
interage, comunica, socializa e se humaniza. No contexto da sala de aula faz-se necessário 
essa troca dialógica, pois apenas com a voz do professor se fazendo presente temos: 

 
Conteúdos que são retalhados da realidade, desconectados da realidade em 
que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas 
dissertações se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma 
em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som 
que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. (FREIRE, 2005, P. 33) 

 
De acordo com o dito anteriormente, percebemos que é nesse processo dialógico de 

interação da locução e interlocução para a socialização que a comunicação ganha vida e 
sentido no processo de humanização. A comunicação é uma poesia heterogênea que viaja 
cruzando as fronteiras do outro através das palavras e, nessa viajem de intenções, revela a 
natureza objetiva e subjetiva dos seres que falam. Essa interface da prática comunicativa, 
impacta, de modo atraente, o processo de humanização. (RANCIÈRE, 2007, p. 72) 

Ressaltamos que o diálogo não é neutro, mas comporta sua natureza política. De 
acordo com Freire (2005) as relações dialógicas têm o caráter político porque revolucionam e 
democratizam os paradigmas causadores de conflitos no contexto social, tais como as 
questões de gênero, poder, ideologia, etnia, classe social, sexualidade, entre outros.  

Em outras palavras, é nosso processo dialógico que problematiza a homogeneidade 
em contexto social, oportuniza contestação de discursos doutrinadores do poder dominante, 
tendo em vista, que é pela linguagem que se luta pela transformação de um mundo onde 
possa caber todos os mundos, ou seja, esteja atrelada à conscientização crítica e não alienante 
para proporcionar um tratamento mais humano para todos. 

Diante dessa modesta reflexão, percebemos que o diálogo se apresenta cada vez 
mais de forma complexa, pois as ações comunicativas que se materializam nas diferentes 
práticas de linguagem são vistas muitas vezes como falsa comunicação com princípios e 
objetivos exclusivos das classes dominantes. Nesse sentido, a maioria dos sujeitos sociais tem 
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seu processo de comunicação, socialização e humanização negados. Isso tem como 
consequência a exclusão social. 

Essas questões são vistas atualmente no seio da educação, pois sabemos que a 
prática educativa que preze pelo diálogo e que coerentemente valorize a construção crítica 
do conhecimento nos alunos em sala de aula, está contribuindo, relevantemente, para a 
democracia daqueles que tem a voz reprimida. Em outras palavras, o processo de ensino 
dialógico transforma os seres humanos excluídos em seres humanos atuantes na organização 
da vida social. (FREIRE, 2005.) É o que discorreremos a seguir.  

 
3 O DIÁLOGO NA INTERMEDIAÇÃO CRÍTICA DO ENSINO E   DA APRENDIZAGEM  
 

Todo professor em seu processo de ensino diário, supõe dizer, está configurado a 
uma teoria. Muitas vezes, ao assumir uma determinada corrente teórica nas mais diversas 
práticas de ensino, reflete diretamente, uma visão de mundo, que impressiona e desafia a uns 
e que denuncia de modo particular a subjetividade da visão de aprender e ensinar alguma 
coisa a outros.  

No sentido do senso comum podemos dizer que ensinar é tudo aquilo que envolve 
aquele que ensina (professor) para aquele que aprende (aluno). Mas, tendo noção da 
complexa relação interativa e dialógica que se faz presente na rotina diária de professores nas 
escolas, podemos dizer que “ensinar é, ao mesmo tempo, mobilizar a atividade dos alunos 
para que construam saberes e transmitir-lhes um patrimônio de saberes sistematizados 
legado pelas gerações anteriores de seres humanos”. (CHARLOT, 2013, p. 53). 

Para esse contexto desafiador de ensino do professor para transformar os saberes 
populares em saberes sistematizados, compreendemos que o diálogo é uma ferramenta 
poderosa que contribui para construção da aprendizagem no aluno. 

Entender as relações dialógicas entre professor e aluno na sala de aula para 
construção de saberes sistematizados para o encandeamento da humanização, implica, 
sobretudo, fazer uma viagem nos pensamentos de Paulo Freire. Nessa ótica, ele defende que 
a educação deve estar respaldada no princípio da humanização e o protagonismo da 
humanização, se dá através do diálogo.  

Freire (2005) explica que não podemos ver o processo de ensino e aprendizagem sem 
os diálogos, uma vez que a abordagem de ensino que preze pelas ações de comunicação 
democrática em sala de aula torna-se relevante para ver a educação de forma humanizadora.  

Acreditamos que a educação que considere as relações dialógicas para o processo de 
ensino e aprendizagem promove a compreensão de que é na ação que se pode chegar a 
transformação, como também, é na alienação que se pode alcançar a reflexão. Essa passagem 
de ação para transformação e de alienação para reflexão se dá pelas pessoas diante dos 
diálogos (FREIRE, 2005). Por isso, salientamos que a palavra, ou melhor, a dimensão 
comunicativa crítica entre homens e mulheres não deve ser vista como privilégio, mas como 
um direito fundamental de todos.  

De acordo com o dito anteriormente, podemos dizer, que a ausência do diálogo nas 
ações comunicativas na escola nada mais é do que simplesmente a reprodução mecanizada 
de informação. Nesse viés, acreditamos que a educação dialógica é uma arma poderosíssima 
contra qualquer forma de alienação e reprodução passiva do conhecimento, pois “para 
dominar, o dominador não tem outro caminho senão negar às massas populares a práxis 
verdadeira, o direito de dizer sua palavra, de pensar certo”. (FREIRE, 2005) 
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O diálogo no contexto educacional, diante dos diferentes processos de ensino e 
aprendizagem, compreende significativamente a dimensão hermenêutica do pensamento 
crítico nas ações conjuntas entre professor e aluno em sala de aula. Nesse olhar, o processo 
de ensino e aprendizagem ocorre “não de ‘A para B’, ou de ‘A sobre B’, mas de ‘A com B’, 
mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 54). 

Ainda de acordo com o exposto acima, queremos dizer que Freire (1997, p. 59) não 
concebe como positivo o ato de silenciar totalmente o outro em sala de aula, pois “quando a 
professora é coerente-mente autoritária, ela é sempre o sujeito da fala, enquanto os alunos 
são continuamente a incidência de seu discurso”. Importante esclarecer que, considerando 
atividades que requerem introspecção e disciplina, faz-se necessário por parte do aluno o 
silencio e dedicação às tarefas. O silêncio ao qual nos referimos diz respeito ao apagamento 
do seu posicionamento frente aos conteúdos de estudo. 

Nesse panorama de “supervalorização” da voz do professor, em detrimento da do 
aluno, Freire (2005) traz a concepção de educação bancária (depositária e anti-dialógica) onde 
o professor deposita os conteúdos por ele elaborados, contrária a prática problematizadora 
que leva em conta o contexto do aluno e onde o conteúdo “se constitui na visão de mundo 
dos educandos”. (FREIRE, 2005, p. 58). Ou seja, percebe como válidas as experiências e 
realidades do educando, e por conseguinte considera que sua voz precisa ser ouvida no 
processo de aprendizagem. 

Freire (2005) desconsidera qualquer tipo de autoritarismo no processo de ensino e 
aprendizagem e abraça o pensamento de que as relações dialógicas entre professor e aluno 
devem acontecer de forma horizontal. Ou seja, ele quebra com os paradigmas de conceber o 
sujeito professor como único detentor do saber em sala de aula, valoriza o sujeito aluno e seus 
saberes e acredita que por meio das relações dialógicas entre professor e aluno, a construção 
do processo de ensino e aprendizagem se constitui de forma crítica e democrática em sala de 
aula. 

Além do discutido até agora, precisamos salientar que o ensino que preze pela 
democracia e que faça aflorar o pensamento crítico da realidade vai diretamente de encontro 
a uma educação humanizadora na perspectiva de Freire (2005). A transformação de mundo 
se dá através da essência da educação a partir do diálogo, pois nela está a esperança e a fé no 
homem em romper qualquer relação de opressão, dominação, manipulação e injustiça. 
Trazendo como consequência a conscientização humana em fazer história como ser histórico, 
de (re)construir a humanidade perdida pelas injustiças sociais, econômicas, escolares, entre 
outras formas.  

Não estamos aqui para falar de relações utópicas para o processo de ensino e 
aprendizagem, nem para dar justificativas que possibilitem o entendimento do porquê de tais 
práticas autoritárias e/ou anti-dialógicas, mas, queremos, sobretudo, compreender razões 
históricas com relação à complexa atividade desafiadora entre professor e aluno nas rotinas 
diárias das escolas públicas. Em outras palavras, buscamos refletir se o professor proporciona 
aulas que prezem pelo diálogo e comunicação, que sejam capazes de libertar ao invés de 
aprisionar o pensamento do aluno em sala de aula.  

 
 
4 ANÁLISE DAS NARRATIVAS DOS PROFESSORES SOBRE A PERSPECTIVA DIALÓGICA NA 
AÇÃO PEDAGÓGICA COTIDIANA 
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Neste tópico, discutimos sobre as narrativas de professores da rede pública, aos 
questionários apresentados enfocando a utilização do diálogo na relação professor e aluno 
para o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

Os participantes da pesquisa foram 05 professores do Ensino Básico da Área de 
Linguagens (Inglês, Português e Espanhol) de duas escolas públicas do RN, que responderam 
voluntariamente a questionário aberto sobre a perspectiva do uso do diálogo como mediador 
do ensino e aprendizagem. Para preservar a identidade dos entrevistados utilizamos os 
termos PROF01, PROF02, PROF03, PROF04, PROF05, nos relatos mencionados. 

Procuramos fundamentar as perguntas com a intenção de buscar as concepções dos 
professores com relação ao que seja diálogo e que significados ele evoca quando considerado 
dentro da perspectiva do ensino. Na primeira pergunta, que procura uma definição para 
diálogo, as respostas foram as seguintes: 

 
 
PROF01 

É a conversação entre duas ou mais pessoas, onde são tratados assuntos do 
cotidiano, pontos de vistas diferentes para que assim possa acontecer a 
compreensão de forma recíproca entre ambas as partes. 

 
 
PROF02 

Um tipo de conversação entre uma ou mais pessoas, na qual o diálogo acontece de 
forma recíproca. Para que a comunicação atinja seu objetivo é necessário que o 
interlocutor compreenda a mensagem transmitida pelo emissor.  

PROF03 Comunicação entre duas ou mais pessoas, na qual a compreensão seja mutua e 
efetiva. 

 
PROF04 

Acredito que o diálogo seja a comunicação em uma de suas formas mais puras, 
podendo ser informal ou formal o diálogo seria então compreensão e troca de 
informação. 

PROF05 Diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas de modo que haja 
compreensão e interação recíprocas. 

 
Observamos unanimidade, na medida em que todos os entrevistados atrelam a 

concepção de diálogo ao sentido das palavras “conversação” e “comunicação”, evidenciando 
o caráter de interação esperado quando se estabelece um diálogo. Nesse sentido, 
acreditamos que os professores veem o diálogo como mecanismo interacional, necessário 
para que duas ou mais pessoas possam estabelecer uma comunicação efetiva sobre 
determinado assunto. 

Na questão seguinte que delimita o uso do diálogo dentro da instituição escolar, os 
professores se posicionaram sobre a necessidade fundamental de que professor e aluno, 
personagens principais desse contexto, busquem interagir no ambiente escolar por meio do 
diálogo, facilitando a aprendizagem, como também a convivência. Destacamos as respostas 
seguintes, onde evidencia-se o caráter interativo como essencial para o estabelecimento de 
relação de troca entre alunos e professores.  

 
 
 
PROF01 

Porque é através do diálogo que construímos a relação ente aluno e professor, para 
que possamos criar vínculos no que se refere a educação. Podemos perceber que a 
educação e o diálogo caminham lado a lado. É através do diálogo que podemos 
transmitir, partilhar nossos pensamentos, ideias, sentimentos e valores que são de 
extrema importância para a formação de cidadãos. 

 
 
PROF05 

Acredito que quando há diálogo entre os envolvidos no processo educacional, 
especialmente entre professor e aluno, os quais mantém um contato maior na escola, 
certamente é um ponto de partida para que o ensino/aprendizagem flua 
harmonicamente. 
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Nesses dois exemplos de respostas, temos uma visão compartilhada por todos os 

cinco entrevistados que se configura como positiva para a mudança de perspectiva 
metodológica; através do diálogo, e, por conseguinte, através da concessão de voz para o 
aluno se posicionar na aula, emitir opinião, expressar-se, muda-se também a concepção de 
professor como detentor do conhecimento e responsável pelo total funcionamento da aula. 

Quando se considera a interação e o diálogo, dá-se primazia ao aluno e suas 
experiências. Pedir que eles participem, que “dialoguem” significa dar voz para que eles 
possam agir criticamente sobre algo, inclusive para acrescentar um pouco de sua vivência para 
o tópico que está sendo abordado. 

Para a questão seguinte pedimos que os professores dissessem o que entendem 
sobre ensino e aprendizagem numa perspectiva dialógica. Todos deram indícios de que essa 
perspectiva se refere a realização de atividades em sala de aula que viabilizem maior interação 
dos alunos entre si e com o professor, ou seja, retrate concepções de abordagem de ensino 
comunicativo.  

Como vê-se na resposta a seguir, o professor 05 acredita que a adoção do diálogo 
dentro de sala, serve inclusive, para desenvolver valores sociais ligados a questões de 
convivência e respeito ao próximo, ou seja, humanização. 

 
 
 
PROF05 

Proporciona um ensino voltado às práticas dialógicas, interativas. Com uma 
metodologia atrativa para que os aprendizes sintam prazer e gosto pelo 
aprender. A aprendizagem dialógica contribui para um ensino igualitário. Onde 
prevalecem valores como o respeito, a humanidade, a troca de saberes e 
experiências, enfim, o processo de ensino acontece com a interação e a 
integração de todos.  

 
Também o PROF02 mencionou a importância do diálogo como uma espécie de 

feedback onde o professor pode se inteirar das dúvidas dos alunos, para assim, procurar 
formas de reavaliar sua prática e ressignificá-la, aperfeiçoando o aproveitamento da 
aprendizagem. 

 
 
 
PROF02 

Compreendo que quanto mais existir diálogo entre a escola, como um todo, mais 
fácil será perceber as dificuldades dos alunos. Portanto, se existe essa interação 
entre aluno e professor em sala a porcentagem de acerto com relação às estratégias 
usadas no processo de ensino e aprendizagem serão bem mais eficazes.  Então, vejo 
o diálogo como um recurso indispensável no diagnóstico do aprendizado do aluno.  

 
Uma das questões colocadas diz respeito as contribuições que os professores 

destacam a respeito do ensino e aprendizagem que enfatizam as relações dialógicas entre 
professor e aluno em sala de aula. Nesse ponto as respostas enfatizaram com unanimidade a 
melhoria no relacionamento entre professor e aluno.  

Alguns destacaram o avanço que se pode conseguir no aprendizado dos alunos por 
meio de atividades de diálogo, já que estão se posicionando sobre o tópico em estudo e 
trazendo suas marcas, o que ajuda também ao professor conhecer melhor este aluno e 
identificar possíveis lacunas existentes, como exemplificam os professores 02 e 03: 
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PROF 02 

[...] 2. O professor pode conhecer as experiências e vivências do aluno fora da sala 
de aula, observando o que pode ter de negativo ou positivo que contribua para um 
melhor aproveitamento nas aulas. 3. O aluno traz consigo uma vasta bagagem de 
cultura social, adquirida através do convívio com seus familiares ou conhecimento 
de mundo, essa bagagem contribui para a diversificação de temas que podem ser 
abordadas em sala pelo professor. 

 
 
PROF 03 

Acredito que a participação ativa do aluno, seja uma delas. A oportunidade de o 
aluno expor os seus pensamentos e dúvidas são válidas e necessárias quando se 
busca um aprendizado de qualidade. Ademais, acredito que o professor, através do 
diálogo, pode avaliar de forma mais precisa as necessidades individuais dos 
educandos possibilitando ajustes nos seus planejamentos e atividades futuras, 
buscando se adaptar as dificuldades dos seus alunos. 

 
Foram destacados também aspectos referentes ao funcionamento do ambiente de 

ensino que fica mais dinâmico e interessante, na medida em que se opta por uma abordagem 
com foco na participação ativa do aluno, desenvolvendo sua autonomia e curiosidade para se 
posicionar diante de fatos que lhe são postos. 

 
 

PROF 03 [...] possibilidade de aulas dinâmicas, envolvimento do aluno e exploração dos 
conteúdos de forma ativa. 

 
Para dois dos entrevistados, a principal contribuição do diálogo para o ensino reside 

no fato de servir de elo de ligação entre os participantes, possibilitando trocas de 
conhecimento: 

 
PROF 04 Fazer justamente a ponte entre ensino e aprendizagem. 

 
PROF 05 

Contribuir com a aquisição do conhecimento. Uma vez que se existe diálogo 
entre os envolvidos no contexto educacional, sem dúvida a relação entre o 
ensinar e o aprender estão sintonizadas. 

 

Sobre a viabilidade de realizar-se aulas baseadas em abordagem dialógica, de 
interação, dois entrevistados destacaram a dificuldade de conquistar a atenção do aluno e 
convidá-lo a participar de forma ativa e um deles, professor de língua estrangeira, destacou 
como o ensino de língua pode ser efetivo com o uso dessa abordagem, já que se ensina um 
novo idioma. 

 
 
PROF02 

Não acontece da forma esperada, pois os alunos além de não ouvirem com atenção 
o que se estar discutindo em sala, ainda tem a falta de compreensão do que é 
transmitido pelo professor. Não há Interação, diálogo, indagação.  

 
PROF03 

Percebe-se pouco interesse dos alunos em participar ativamente das aulas. Sendo 
assim, um desafio para nós professores estimular a interação entre aluno e 
professor.  

 
PROF04 

Sim. Acho que principalmente para o ensino de línguas esse tipo de abordagem além 
de interessante se mostra eficaz e acaba se tornando uma prática muito presente. 

 

Por fim, pedimos que os professores avaliassem sua prática a respeito do uso do 
diálogo dentro da sala de aula; as respostas revelaram que alguns ainda tem dificuldades de 
realizar aulas com a participação ativa dos alunos; as dificuldades se resumem em encontrar 
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temáticas que chamem a atenção do aluno, fazer com que eles não tenham medo de se 
expressar, entre outros. Mesmo assim, a tentativa de se trabalhar dialogicamente é constante: 

 
 
PROF01 

Acreditamos que o diálogo é de extrema importância para que o aprendizado 
aconteça de forma natural. É dialogando que ensinamos, é dialogando que 
aprendemos. 

 
 
PROF02 

Acredito que todo profissional da educação passa ou precisa passar por um processo 
de reciclagem. [...] Dessa forma compreendo que ainda existem falhas e que o 
aproveitamento não tem sido o desejado. Levando em consideração que a 
interação, o diálogo em sala não tem contribuído 100% para um melhor 
desempenho, por que ele ainda acontece de forma unilateral.  

 
PROF03 

Satisfatória, pois tendo implanta-la constantemente, apesar de nem sempre os 
alunos interagirem aos poucos eles vão interagindo e participando das aulas.   

PROF04 Avalio como boa. A partir do momento que o nosso objetivo é o ensino de línguas, 
essa abordagem se torna indispensável na prática. [...] 

 
PROF05 

Procuro sempre despertar nos meus alunos o interesse em participar, dialogar, 
comunicar-se, especialmente nas aulas em que um determinado assunto pode 
contribuir de alguma forma com a aprendizagem. [...] 

 
De forma geral, interpreta-se que na visão dos professores entrevistados o diálogo é 

essencial, pois quando é inserido no processo de ensino-aprendizado atende a preocupação 
de estabelecer relações interpessoais necessárias e de grande importância para o 
desenvolvimento do ensino reflexivo e voltado para letramento crítico dos alunos. 

As respostas evidenciaram que, embora alguns professores reconheçam as 
dificuldades de se trabalhar dentro dessa perspectiva dialógica, procuram mesmo assim 
ultrapassar essas dificuldades pois acreditam na sua eficácia e relevância. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A relação cotidiana entre professores e alunos dentro do ambiente escolar é um 
aspecto que gera os mais diferentes questionamentos por parte de estudiosos e 
pesquisadores na área da educação. São inúmeros os problemas recorrentes na relação 
estabelecida entre os atores principais nos processos de ensinar e aprender, mediado pela 
escola. 

Um destes aspectos, foco deste trabalho, diz respeito ao diálogo como mecanismo 
de mediação entre o professor e aluno para efetivar a interação necessária para aprimorar os 
resultados das atividades de ensino e consequente aprendizagem. 

A partir das ideias de autores como Freire (1994), (1996), (2005), Charlort, Rancière 
(2007); Charlot (2013); Tardif (2011); Libâneo (2012) e Perrenoud (1995), retomamos os 
pressupostos sobre o caráter humanizador e social do diálogo para o contexto da escola 
pública, que proporciona a alunos de diferentes classes, em especial as menos favorecidas, 
encontrarem voz para se posicionar; e no mesmo sentido buscarem no professor um 
interlocutor que ao mesmo tempo aprende e ensina. 

Nossa pesquisa, feita mediante questionários aplicados a professores da área de 
linguagens atuantes em escolas públicas, focalizou aspectos relacionados ao uso do diálogo 
na sala de aula pelo professor para dar voz aos alunos e através disso dar significação a sua 
prática diária, já que na base do diálogo, as duas partes participantes tem relevante 
importância. 
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Observamos que os professores entrevistados são unânimes em reconhecer a 
importância do diálogo na sala de aula, como ponte facilitadora da relação professor e aluno. 
Todos deram a entender que essa interação se faz necessária em especial para favorecer a 
busca por melhores formas de garantir o aprendizado efetivo. 

São posturas que evidenciam a mudança de foco na educação, onde o professor, 
enquanto facilitador do processo de ensino não pode desconsiderar a voz do aluno, mas ao 
contrário encorajá-lo o máximo possível para assumir posição de expressão de sua voz e 
ideologia., com vistas a melhorar seu aprendizado.  
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ENSINO SOBRE DENGUE PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM O OBETIVO DE REDUZIR 
OS CASOS DA DOENÇA EM MOSSORÓ – RN 
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RESUMO: A pesquisa foi realizada com 65 alunos voluntários da terceira série do ensino 
médio, de uma escola pública na cidade de Mossoró/RN. A investigação ocorreu em três 
etapas, sendo a primeira, um questionário para avaliar os conhecimentos prévios sobre a 
dengue; em seguida realizada uma palestra fornecendo as informações relevantes sobre a 
enfermidade, como a sua transmissão, métodos de prevenção, entre outros pontos; logo após 
foi aplicado outro questionário para verificar se as informações foram importantes para 
contribuir de forma significativa e permitir que os participantes passem a tomar os cuidados 
simples em seu cotidiano para evitar os criadouros do principal vetor da doença, o Aedes 
aegypti e consequentemente reduzir os casos de dengue em Mossoró, que se destaca dentes 
as cidades do Rio Grande do Norte por apresentar altos índices da doença, mostrando que a 
educação é o meio eficaz para redução dos casos no município  sem trazer danos ao meio 
ambiente ou à saúde humana. A ação mostrou ser eficiente, visto que os participantes 
acertaram mais respostas quando foi realizado novamente o questionário, corroborando que 
as informações foram importantes para aumentar seus conhecimentos sobre a patologia em 
todos os seus aspectos. 

Palavras-chave: Dengue, Aedes aegypti, Educação.  

1 INTRODUÇÃO 

A dengue é uma arbovirose comum no Brasil, esta acomete todos os anos milhões de 
pessoas no país, segundo TAUIL (2002), aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas que vivem 
em países tropicais correm o risco de contraírem a doença, pois a temperatura e umidade são 
favoráveis para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, a dengue aparece como um 
grave problema de saúde pública. 

De acordo com BARRETO e TEIXEIRA (2008), a dengue propaga-se na faixa de 35º Norte 
à 35º Sul da linha do Equador e o seu principal vetor tem origem na África subsaariana que 
adaptou-se em meio urbano, garantindo seu sucesso dispersivo. 

Segundo TAUIL (2002), no Brasil existem dois vetores para o dengue, o Aedes aegypti, 
que possui a ação de infectar os humanos em horário diurno, alimentando-se de sangue e que 
deposita seus ovos em depósitos de água. Os ovos dessa espécie conseguem resistir até 450 
dias à dessecação em condições desfavoráveis, a outra espécie de vetor existente é o Aedes 
albopictus, que vivem em ambientes silvestres, não costuma habitar os centros urbanos e 
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praticamente não tem o hábito antropofílico, até o momento, este não foi descoberto 
infectado no país e é considerado um vetor secundário para a doença.  

De acordo com o Boletim Epidemiológico (1999), no Brasil a primeira epidemia de 
dengue ocorreu em Roraima na cidade Boa Vista em 1982, após esse episódio pode-se 
verificar três momentos distintos de surto da doença no país. O primeiro surto da epidemia 
no Brasil foi em entre os anos de 1986 e 1987, ocorrendo nos estados do Rio de Janeiro, Ceará 
e Alagoas. O segundo, foi nos anos de 1990 e 1991, que os estados mais afetados foram 
novamente o Rio de Janeiro e o Ceará, a última epidemia foi no ano de 1998, onde os únicos 
estados que não foram afetados são Acre e Amapá e os que tiveram maiores índices da doença 
foram Amazônia, Paraíba, Pernambuco Sergipe e Espírito Santo. 

Para TAUIL (2002) e FLAUZINO et al (2011), os fatores que favorecem a proliferação do 
Aedes aegypti em meio urbano estão ligados às situações propiciadas nas cidades, como o 
acúmulo de lixo e entulho que concentram água; a não regularização do abastecimento de 
água, que leva à população a estocá-la em depósitos; terrenos baldios descuidados; falta de 
esgotamento sanitário; piscinas abandonadas, entre outros motivos. 

De acordo com o livro, Dengue – instrução para pessoal de combate ao vetor (2001), 
os criadouros para o vetor da doença classificam-se em três tipos: depósitos naturais, que são 
os caules de árvores ou ocos em pedras; os depósitos úteis, que são as caixas d’água, tanques, 
calhas, tonéis, vasos de plantas, bebedouros de animais, máquinas de construção civil. Na 
terceira e última classificação estão os depósitos inservíveis que são os pneus velhos, peças 
de carros, latas, garrafas, brinquedos, baldes, material de construção, entre outros. 

Após sucessivas infestações de Dengue no Brasil, o Governo Federal lançou o Programa 
Nacional de Controle da Dengue, em 2002 no mandato do então presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Esse plano envolveu a participação das três esferas de governo: Federal, 
Estadual e Municipal, bem como incluiu a presença da população no combate à doença. O 
PNCD tem como objetivos reduzir a infestação do vetor Aedes aegypti, a incidência da doença 
e a letalidade da febre hemorrágica da dengue e como metas a serem alcançadas tinha: 
reduzir a menos de 1% a incidência da doença nos municípios, reduzir em menos de 50% nos 
casos de dengue de 2003 em relação à 2002, bem como nos anos seguintes 25% a cada ano, 
além de diminuir a letalidade da febre hemorrágica de dengue a menos de 1%. 

A nível Rio Grande do Norte, de acordo com SILVA (2009), o estado possui entre os 
meses de março a maio fatores que favorecem o desenvolvimento do Aedes aegypti, pois 
nesses meses a temperatura está em torno de 21º à 29ºC e a umidade do ar fica acima de 
70%. Esses fatores são proporcionados devido ao período chuvoso que ocorre nesses meses. 

Dentre as cidades norte rio-grandenses que destaca-se por apresentar altos índices de 
infestação de dengue está Mossoró, que segundo SILVA et al (2010), afirma que a cidade 
apresenta potencial para o desenvolvimento do principal vetor da dengue. Os estudos de 
OLIVEIRA et al (2012), mostram que o município apresenta características que favorecem a 
transmissão da doença, como a presença do vetor e a circulação do agente etiológico, 
população em crescimento além do grande fluxo de pessoas que vêm das cidades vizinhas.  

Nas pesquisas de SILVA et al (2010) e de OLIVEIRA et al (2012), apontaram como os 
meses de março a maio os que tem as maiores notificações de casos de dengue, pois ocorre 
o período chuvoso em Mossoró. 

Ainda de acordo com OLIVEIRA et al (2012), foi observado em Mossoró que a partir do 
primeiro mês e após três meses do término do período chuvoso, a população ainda é infectada 
pelo vírus causador da doença e esta acomete todas as idades, manifestando-se nas suas três 
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formas de contaminação: dengue clássico, febre hemorrágico do dengue e dengue com 
complicações. 

Em suas pesquisas BESSA JÚNIOR et al (2013), mostra que os bairros periféricos são os 
que mais aparecem com pessoas doentes de dengue, entre os citados no estudo são: 
Presidente Costa e Silva, Barrocas, Santo Antônio, Santa Delmira, Vingt-Rosado, Lagoa do 
mato e Aeroporto. 

Uma maneira eficiente de reverter o quadro de infestação de dengue no município é 
a educação da população, pois está sem informação, acaba propiciando meios favoráveis a 
sobrevivência e reprodução do mosquito Aedes aegypti. Os trabalhos de FERREIRA (2015), 
CINQUINI (2013), TEIXEIRA (1999), BRASSOLATTI e ANDRADE (2002), revelam a importância 
da educação a população como um meio significativo ao combate do vetor e dessa maneira 
reduzir os casos de dengue. 

A educação torna-se imprescindível, pois TAUIL (2002), afirma que há anos o mosquito 
Aedes aegypti, bem como suas larvas apresentam resistência aos inseticidas convencionais. 
BRAGA e VALLE (2007), declaram que a conscientização das pessoas sobre a mudança de 
hábitos reduz o uso de inseticidas, garantindo maior sustentabilidade do meio ambiente. 

Para CAVALCANTI et al (2012), a temática dengue é muito importante para ser 
trabalhado na escola, utilizando a disciplina de biologia como um meio de difusão e discussão 
socioambiental adotando a sustentabilidade e fortalecendo os valores coletivos. 

De acordo com REGIS et al (1996), o ambiente escolar é um lugar de privilégio, pois 
nele consegue-se obter a participação da comunidade no controle de prevenção dos vetores, 
devido os seguintes fatores: a maioria dos familiares dos alunos são residentes do mesmo 
bairro que a escola está situada; os vários aspectos da doença, como as formas de 
transmissão, epidemiologia e características biológicas do vetor, podem ser trabalhados em 
muitas disciplinas; aproximação da escola à um problema existente na comunidade; 
mudanças e atitudes podem tornar mais fáceis de trabalhar com crianças e adolescentes e por 
fim a possibilidade de trabalhar o mesmo assunto nos anos seguintes.  
 
2 METODOLOGIA 
 
 A pesquisa foi realizada com 65 alunos voluntários da terceira série do ensino médio 
da escola pública estadual Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV). Essa 
investigação foi dividida em três etapas (1) aplicação de um questionário para analisar o 
conhecimento prévio; (2) uma palestra sobre o tema e em seguida (3) um questionário pós-
palestra. 

Os alunos investigados tinham idades entre 16 à 21 anos, sendo distribuída de tal 
forma: dois alunos com 16 anos (4,62%), quinze alunos com 17 anos (23,08%), trinta e um, 
com 18 anos (47,69%), dez alunos com 19 anos (15,38%), quatro alunos 20 anos (6,15%) e três 
com 21 anos (4,62%). 

No questionário prévio, constava 10 questões que procuravam saber a idade e o sexo 
do participante, as questões seguintes eram objetivas de múltipla escolha referente à 
transmissão da doença; modo de evitar a dengue; aspetos biológicos do vetor; quem pode 
adoecer dessa enfermidade; quantidade de vezes que uma pessoa pode adoecer e por fim 
saber de a dengue é contagiosa. 
 Em seguida foi realizada uma palestra que tratava da distribuição mundial da dengue, 
os aspectos biológicos do vetor, formas de evitar a doença, como ocorre a transmissão e o 
ciclo da dengue, foram abordados também os vírus causadores da doença e os sintomas dessa 
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enfermidade. Para a realização da palestra foi utilizado Datashow e slides com imagens 
ilustrativas para facilitar o entendimento dos participantes. 
 A última etapa da pesquisa foi a aplicação do questionário pós- palestra, que continha 
10 questões objetivas de múltipla escolha, abordando o agente etiológico, sobre o vetor da 
doença, aspectos biológicos do vetor, quantidade de vezes que uma pessoa pode adoecer, 
bem como práticas do cotidiano para evitar criadouros do Aedes aegypti. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao analisar no questionário prévio, na pergunta que diz respeito ao modo de 
transmissão, 93,85% respondeu que a mesma ocorre através da picada de um inseto e 6,16% 
disse ser através de água não tratada, denotando, assim, que a maioria tinha conhecimento 
do modo de transmissão da doença. 

Sobre a forma de prevenção do dengue, vemos no Gráfico 1 que a maioria dos 
participantes (96,92%) tem conhecimento de que é necessário usar de uma série de medidas 
de prevenção, como, por exemplo, não deixar água parada. No entanto, é interessante 
observar que houve quem dissesse que se pode fazer uso de vacinas e inseticidas para tal. 
Para BRASSOLATTI e ANDRADE (2002), a forma tradicional de controle do mosquito é por meio 
de controle químico e isso é uma forma errada de pensar que só dessa maneira pode resolver 
a questão de controle do Aedes, podendo ser resolvido com maneiras mais simples e menos 
agressivas ao ambiente e à saúde.  

 

Gráfico 1 - Conhecimento dos alunos acerca das formas de prevenção da dengue. 

Em relação aos vetores que podem transmitir a dengue, 60,01% dos participantes 
mostrou conhecer apenas 1 vetor, (Gráfico 2). Esse resultado converge ao encontrado por 
Bandeira e Arruda (2013), afirmaram que “81% dos alunos sabiam que o Aedes aegypti é um 
dos vetores do Dengue e nenhum deles sabia que o Aedes albopictus também pode transmitir 
a doença” e sobre isso também ressaltam a falta de detalhes com que o assunto é geralmente 
abordado. Houve também uma parcela de alunos que assinalou mais de uma alternativa ou 
não respondeu a pergunta, deixando-a em branco.  
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Gráfico 2 - Conhecimento dos alunos acerca da quantidade de vetores capazes de transmitir dengue. 

Quando perguntados sobre o tempo de vida do mosquito, 64,62% dos alunos afirmou 
não saber, enquanto apenas 6,15% assinalou a alternativa correta (35 dias), o que mostra mais 
uma vez a falta de detalhes com que o tema abordado. Ainda, sobre o tempo de sobrevivência 
dos ovos do mosquito no ambiente sem água, a maioria (56,92%) assinalou que não sabe 
dessa informação e somente 15,38% respondeu corretamente, assinalando a alternativa que 
afirmava que os ovos sobrevivem por até 450 dias. 

No que se refere em qual momento da vida pode adoecer de dengue, os alunos em 
sua maioria (93,84%) responderam que pessoas de qualquer idade podem adoecer. 
Entretanto sobre a quantidade de vezes que se pode adoecer 49,23% dos alunos assinalou 
que não sabiam, 20% respondeu que pode-se adoecer de dengue apenas 1 vez, sendo que 
apenas 9,23% marcou a alternativa correta, a que afirma que as pessoas podem adoecer de 
dengue até 4 vezes 

 

            Gráfico 3: Conhecimento dos participantes sobre quem pode adoecer do Dengue. 

Nesta aplicação do questionário pré-intervenção foram marcadas corretamente um 
total de 260 questões, totalizando 50% de acertos visto que das 10 questões contidas, 8 se 
referiam especificamente a dengue e 2 as informações de idade e sexo. Houve alunos que 
assinalaram mais de uma alternativa por questão e as respostas destas foram consideradas 
nulas, havendo também quem deixasse questões não assinaladas, em branco. 
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Para o questionário pós-intervenção, foram aplicadas 10 questões, todas referentes à 
doença, essas perguntas abrangeram a formas de transmissão e prevenção do dengue, 
quantas vezes as pessoas podem adoecer, bem como o que é o dengue.  

Das questões aplicadas na pós-intervenção 3 também estavam no questionário prévio, 
dentre elas está a pergunta quantas vezes a pessoa pode adoecer do dengue, verifica-se que 
a quantidade de acertos foi significativa em relação a quantidade de erros ou até mesmo às 
respostas nulas e em branco. Os acertos representaram 72,93%, os erros foram 21,54% e as 
respostas em branco ou nulas 9,23%, conforme apresentado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 4: Porcentagem sobre as respostas quem pode adoecer de dengue. 

 Outra pergunta que também foi repetida está sobre a forma de transmissão da doença, 
93,85% dos participantes acertaram assinalando a alternativa que a transmissão do dengue 
ocorre pela fêmea do Aedes aegypti infectada pelos vírus que causam a doença e apenas 
6,15% ou 4 alunos responderam que a transmissão ocorre pela água contaminada por ovos 
ou larvas do mosquito, para essa questão não houve nenhuma resposta em branco ou nula. 

 

Gráfico 5: Porcentagem das respostas sobre a transmissão da Dengue. 
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 A última questão que pertenceu aos dois questionários é referente ao tempo que os 
ovos do mosquito transmissor conseguem sobreviver no ambiente sem água, 78, 50% 
acertaram ao assinalar que é mais de um ano, 10% erraram quando marcaram que os ovos 
não sobrevivem sem água e 11,50% algumas semanas e apenas, esses dados são 
representados no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 6: Respostas dos alunos sobre o tempo de vida dos ovos do mosquito sem água. 

 

Ao se comparar as respostas do questionário prévio e do questionário pós-intervenção 
verifica-se que foi positiva a palestra já que os alunos aprenderam mais sobre o dengue, visto 
que no total a quantidade de respostas certas no primeiro questionário somou 260 acertos ou 
50%, enquanto após a palestra esse valor subiu para 485 acertos ou 74, 62%.  

 

Gráfico 7: Total de acertos na pré-intervenção e na pós-intervenção. 

 

4 CONCLUSÃO 
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Nesta pesquisa foi realizada um levantamento sobre o ensino e conhecimento dos 

alunos em relação ao Aedes aegypti no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, 
no intuito de coletar informações sobre o real conhecimento que os alunos possuem sobre a 
dengue e tudo o que envolve a mesma. E decorrente aos resultados obtidos no questionário 
prévio foi notório que a grande maioria tinha conhecimento sobre a prevenção, transmissão 
e qual vetor é responsável pela mesma, mas também foi diagnosticado que uma pequena 
parcela dos alunos sabia informar o tempo de vida do mosquito, entretanto tinham 
conhecimento sobre quais faixas etárias podem ser acometidos pela dengue. Após a execução 
da palestra e aplicação do questionário pós intervenção pode-se notar que foi significativo a 
quantidade de acertos em relação aos erros e resposta nula ou brancas contidas no 
questionário prévio, mostrando que a palestra havia contribuído para o fornecimento de 
informações em geral sobre a doença, forma de transmissão, prevenção, e quem pode ser 
acometido pela doença e sobre a vida do vetor. Esse trabalho foi de suam importância para 
transmitir mais informações sobre essa temática, permitindo a compreensão sobre uma 
doença que está atingindo a população, e permitindo conhecer a percepção dos alunos sobre 
esse assunto, e podendo transmitir e aperfeiçoar ainda mais o conhecimento dos mesmos. 
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REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE OS CONTEÚDOS CAMPO-
CIDADE 

 
Daiane de Almeida Santos 56                                                                                                                                                    

                                                                         Maria José Costa Fernandes57 
 

RESUMO: Os conteúdos campo-cidade são temas importantes na geografia possibilitando 
conhecer cada espaço através dos processos que transformarão esses territórios no decorrer 
do tempo. Porém, essa discursão em definir suas relações é antiga. E com isso a pesquisa tem 
como objetivo compreender a visão dos alunos do ensino médio sobre os conteúdos campo-
cidade. Se esses espaços tem características distintas, o que determina seus aspectos? 
Identificando através do desenho feito pelos os alunos a sua visão na representação do campo 
e da cidade, abordando suas formas temáticas que consideram fundamentais em 
compreender cada representação sendo consideradas separadas ou juntas. Avaliando a 
compreensão dos alunos acerca dos conteúdos campo-cidade na expectativa tradicional ou 
moderna, mas que é necessário ir além na definição de reelaborar os conceitos geográficos 
como campo-cidade. Demostrar como essa relação é compreendida pelos alunos do ensino 
médio é o nosso desejo na elaboração desse trabalho. A pesquisa realizada na Escola Estadual 
Aída Ramalho Cortez Pereira localizada na cidade de Mossoró-RN, com os alunos do ensino 
médio das três series 1°, 2° e 3° anos, os alunos terão que representar através de um desenho 
o que eles entende como sendo o campo e cidade, qual a visão dos alunos? como eles acham 
que ocorreu a formação desse espaço? são espaços juntos ou separados? o foco do ensino de 
geografia é fazer com o que os assuntos tenha significados, assim vão auxiliar a compreender 
o mundo. Identificar os significados que trazem como forma de administrar as discursões e 
semelhanças entre o campo e a cidade podendo ajudar os alunos a dar sentido aos conteúdo 
refletindo sobre esses conhecimentos no espaço escolar e fora dele. As temáticas sobre o 
campo e a cidade permitem ao aluno envolver-se no espaço geográfico como sujeito atuante 
na sociedade. Contribuindo de total importância na educação dos conceitos geográficos. O 
conteúdo de geografia como campo-cidade, é fundamental no cotidiano do aluno, relaciona-
se e articulam dentro do espaço vivido, construindo nos indivíduos um aprendizado que faça 
sentido na vida e que possam agirem como pensadores críticos, ou seja, formadores de 
opiniões. 

Palavras-chave: Campo-Cidade; Ensino Médio; Desenhos; Ensino de Geografia. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Vários conceitos são trabalhados na geografia escolar, um deles de total importância 
é a relação campo/cidade, entender como estão sendo abordados os conteúdos de campo-
cidade. Sabemos que não é fácil compreender a totalidade desses conceitos, principalmente 
porque temos que habituar-se e abranger as funções em diversos momentos da história, pois 
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é essencial para apreender esses assuntos em um conjunto que pertencem a constituir e 
reconstituir o espaço geográfico.  Avaliamos com essa pesquisa como estão sendo abordados 
os conteúdos sobre o campo e cidade pelos alunos do ensino médio, qual o nível de 
entendimento dos alunos nesses assuntos, se é aproveitado o conhecimento de vida que eles 
trazem para escola, se eles ainda tem a ideia tradicional de definir os conceitos, ou se tem 
uma perspectiva mais atual.  

A pesquisa desenvolvida na Escola Estadual Aída Ramalho Cortez Pereira, localizada na 
cidade de Mossoró-RN. Com os alunos do ensino médio das três series 1°, 2° e 3° anos, os 
alunos terão que representar através de um desenho o que eles entende como sendo o campo 
e cidade, qual a visão dos alunos? como eles acham que ocorreu a formação desses espaços? 
são espaços juntos ou separados? Se os alunos ainda tem uma visão tradicional trazendo com 
isso um grave problema no ensino/aprendizado dos alunos.  

Tornar o conteúdo compreensível com exemplos referentes ao campo e a cidade são 
estabelecidas em um processo de construção do que está associado a essas ideias. Mais que 
é necessário um domínio de compreensão do aluno em entender o processo histórico desses 
assuntos e pedimos aos alunos que eles representasse através de um desenho o que eles 
compreendem sobre o que é campo e cidade. 

A escolha da Escola para realizar a pesquisa, surgiu através do estágio supervisionado 
III do Curso de Geografia, durante observações  enquanto estagiária, de perceber que os 
alunos não tinham domínio em saber distinguir os conteúdos campo-cidade, e foi também 
através da experiência que tive no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) que podemos perceber a necessidade que havia em produzir matérias pedagógicos 
relacionado ao ensino sobre o campo e cidade colocando o aluno dentro de sua prática de 
vida. Analisando os conteúdos nos livros do ensino médio, como está sendo feita a relação 
entre esses assuntos, investigando como os alunos entendem a relação dos conteúdos 
trabalhados no ensino de geografia.   

 
2 O ENSINO DE GEOGRAFIA E A RELAÇÃO COM OS CONTEÚDOS CAMPO-CIDADE 

 

O ensino de geografia se torna indispensável na forma de entender o mundo como 
sujeito dentro dele. Castellar (2013) “O ensino é um desafio permanente para o professor, 
uma tarefa complexa que envolve valores, concepção de mundo, cultura, experiências, 
critérios para selecionar conteúdos e avalia-los” [...]. Concordando com a autora o professor 
de geografia tem um papel fundamental nesse processo, principalmente no que diz respeito 
à teoria e a prática. 

Para pensar sobre aspectos metodológicos do ensino de geografia, tendo em 
vista o que já foi exposto, entendo que o primeiro passo é colocar o aluno 
como centro e sujeito do processo de ensino para, a partir daí, refletir sobre o 
papel do professor e da geografia, que são elementos igualmente 
fundamentais no contexto didático. (CAVALCANTI, 2012, p.35). 

Os saberes transmitidos aos alunos devem ser formados como construções educativas, 
com competências e apreciações de fazer raciocinar, conhecer o indivíduo, o ensino e o 
desenvolvimento na disciplina de geografia tem que fazer sentido na vida dos sujeitos. 
Segundo Paulo Freire (1996) “Como professor preciso me mover com clareza na minha prática. 
Preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me 
pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho”. 
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Teoria e prática juntas transformam a educação, e separados deixam uma idéia de 
inacabado, acumulado conhecimento sem nenhuma reflexão do aluno, por isso é 
indispensável no ensino uma junção nessas categorias para tornar o aprendizado em processo 
contínuo dos saberes geográficos colaborando na educação do sujeito transformador do seu 
espaço. 

 
A educação deve contribuir para a autoformarão da pessoa (ensinar a assumir 
a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadão. Um 
cidadão é definido, em uma democracia, por sua solidariedade e 
responsabilidade em relação a sua pátria. O que supõe nele o enraizamento 
de sua identidade nacional. (MORIN, 2008, p. 65). 

E o professor se organiza das propostas que transforme a metodologia de ensino para 
melhor desenvolver o aprendizado. Alcançando a questão de ampliar uma melhor 
compreensão na disciplina de geografia, abordar no aluno o máximo da sua realidade, 
explicando como fatos que acontecem ao longo da história. 

Explicado de forma que os conhecimentos sejam obtidos para fazer o aluno entender 
o conteúdo, realizando assim atividades que possam ser reconstruída a teoria e aplicada a 
prática. Morin (2008). O autor coloca, “Explicar não basta para compreender. Explicar é utilizar 
todos os meios objetivos de conhecimento, que são, porém, insuficientes para compreender 
o ser subjetivo”. 

É importante para o ensino um pensamento capaz de mudar o espaço escolar, com 
alunos formadores de opinião e de conceitos, com o domínio de poder modificar-se o espaço 
escolar, permitindo compreender o local e o global. Cavalcanti (2003), afirma “A formação de 
conceitos é uma capacidade essencial para a compreensão da realidade para além de sua 
dimensão empírica”. Os conteúdos geográficos deve admitir aos alunos uma aprendizagem 
expressiva com probabilidades de conhecer o mundo, envolvendo de fato a realidade vivida 
no cotidiano dos alunos. 

Necessitamos descobrir novas maneiras de ministrar as aulas de geografia, levando em 
consideração as experiências que temos da vida e a compreensão do mundo, com a 
constituição dos conhecimentos que os alunos sejam adequados a tornarem transformadores 
do espaço. Segundo Souza (2011) “Essa metodologia concebe o aluno como sujeito na 
construção do conhecimento, fornece elementos para o professor mediar a sua aprendizagem 
e objetiva uma formação profissional mais consistente sobre o tema”. Com possibilidades e 
condições que possam envolver a realidade e a relação que existem entre os conteúdos para 
que o processo do ensino de geografia seja um conhecimento que tenha oportunidades de 
modificar-se os saberes e prática docente nos saberes geográficos. 

Os conteúdos campo-cidade vem sendo discutidos já algum tempo, a relação entre tais 
conceitos que não estão definidos e não tão pouco acabados, o foco do ensino de geografia é 
fazer com o que os assuntos tenha significados, assim vão auxiliar a compreender o mundo. O 
campo e a cidade permitem o aluno envolver o espaço geográfico como sujeito da sociedade. 
Contribuindo de total importância na educação dos conceitos geográficos. O conteúdo de 
geografia é fundamental socialmente no cotidiano do aluno, pois se relacionam e articulam 
dentro do espaço, os indivíduos constrói e modifica.  

O processo de ensino aprendizado tem importante papel nos conceitos geográficos, 
para que permitam aos alunos a compreensão do espaço, sempre identificando e construindo 
os significados dos temas, relacionando com assuntos do seu cotidiano. Para que assim tenha 
uma dimensão em aprender a reconstruir os conceitos de campo-cidade desenvolvidos na 
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geografia escolar. Por isso, cabe avaliar como os conteúdos geográficos ampliando assim o 
ensino aprendizado do aluno em relação aos conteúdos, analisando sua importância para o 
ensino médio, e qual a sua fundamentação no ensino. 

 
3 DIAGNÓSTICO DA ESCOLA CAMPO DE PESQUISA 

 
A escolha da Escola para realizar a pesquisa de campo foi através da nossa experiência 

no Estágio Supervisionado em geografia III que realizei durante o período de observação e 
regência, percebi a dificuldade por parte de alguns alunos em compreender o campo e a 
cidade por isso a necessidade em investigar essas categorias geográficas. A pesquisa foi com 
alunos do ensino médio da Escola Estadual Aída Ramalho Cortez Pereira, que fica localizada 
na rua Professor Aleixo Prates e Silva, s/n, Conjunto Walfredo Gurgel, no Bairro Alto de São 
Manoel, na cidade de Mossoró/RN, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
sob o nº 01.907.201/0001-30, mantida pelo poder público e administrada pela Secretaria de 
Estado da Educação e da Cultura do RN, a mesma iniciou suas atividades educacionais no ano 
de 1971. 

Figura 01- Vista parcial da entrada da Escola Aída Ramalho 

                       

                                    Fonte: Daiane Almeida, 2016. 

De acordo com a direção da Escola a mesma possui 743 alunos matriculados em 2016, 
estando 422 no turno matutino, e 321 no turno vespertino, totalizando 19 turmas do ensino 
médio. O total de professores da escola são 34, distribuídos entre os dois turnos, sendo que 
dois são de Geografia. Quanto a equipe técnico e pedagógico, a Escola têm seus 
colaboradores, diretores, coordenadores financeiro, professor da sala de atendimento, 
supervisora, secretários, secretário geral, professor, assistente da sala de vídeo. Abaixo fotos 
da Biblioteca e do Auditório da Escola. (Ver figuras a seguir 01 e 02) 

Figura 02 – Auditório da Escola        Figura 03 - Biblioteca da Escola 
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Fonte: Daiane Almeida, 2016. 

A estrutura física da escola possui 10 salas de aula, as cadeiras são apropriadas ao uso 
dos alunos e em quantidade suficientes, nas salas de aula existe uma quantidade de mesa 
suficiente para cada professor, e armários para cada qual. 

O material didático é de simples acesso a todos os professores e alunos, as salas de 
aula são amplas, cabendo todos os alunos, e em sua maioria são lotadas em média de 36 a 45 
alunos por turmas; a Escola fica localizada em uma área bem propicia aos alunos de vários 
bairros como Costa e Silva, Alto de são Manuel, Dom Jaime, entre outros. As figuras abaixo 
representam os corredores e o pátio da Escola. 

Figuras 04 e 05 - Corredores da Escola que dão acesso as salas de aulas 

   

Fonte: Daiane Almeida, 2016. 

A Escola tem espaço suficiente para atender todos os alunos, com amplo corredores e 
salas de grandes, em relação à iluminação e ventilação, foi verificada que a iluminação é boa, 
em todas as salas tem central de ar. A condição dos banheiros é considerada regular e não 
existem banheiros adequados para deficientes físicos. Os bebedouros são pequenos, mais 
todos limpos e em bom estado de conservação. 

Na Escola existe o Projeto Político Pedagógico (PPP) que está sendo atualizado, com a 
finalidade de conseguir seus objetivos e metas a desempenhar. A participação e elaboração 
desse projeto é preparado somente pelos membros da equipe pedagógica da escola. Os 
colegiados presentes na escola é o mais educação. E as instituições presentes é o caixa escolar, 
cumprindo com a função social na comunidade, promovendo a integração com a comunidade 
exercendo papel na sociedade. 

O PPP é uma ferramenta de reflexão, para auxiliar nas sugestões da educação no 
ambiente escolar, possibilitando ao corpo escolar ampliar um trabalho entre alunos, 
professores e gestores para executar os objetivos postos em prática. Dessa forma inclui a 
participação em avaliar como estão estabelecidos as metodologias no ensino de geografia, 
especialmente com a utilização do livro didático trabalhado nas aulas. 

Cabe ressaltar a importância da geografia escolar no ensino médio de analisar como 
os conteúdos campo-cidade estão sendo abordados nos livros didáticos de geografia como 
uma ferramenta norteadora assistencial ao professor dentro e fora da sala de aula, mesmo 
sabendo que o livro didático não é o único recurso, existem outros meios para auxiliar o 
professor como por exemplos o uso de mapas, charges, infográficos entre outros. 
 

4 A OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE OS CONTEÚDOS CAMPO-CIDADE 

A pesquisa realizada teve como princípio a avaliação de como estão sendo abordados 
os conteúdos sobre campo e cidade pelos alunos do ensino médio, e qual o nível de 



183 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

entendimento dos alunos nesses assuntos, ou seja, se eles ainda têm a ideia tradicional de 
definir os conceitos, ou se tem uma perspectiva mais atual. A pesquisa foi desenvolvida na 
Escola Estadual Aída Ramalho Cortez Pereira, na cidade de Mossoró-RN. Com os alunos do 
ensino médio dos três anos 1°, 2° e 3° com um percentual de 20% dos alunos matriculados no 
ano de 2016, totalizando o número de 150 alunos dos 743 matriculados na referida escola 
entre os turnos matutino e vespertino, foi aplicado um questionário, contendo questões 
relacionadas ao conteúdo campo e a cidade para investigamos qual seria o entendimento dos 
alunos acerca desses temas, o que caracterizava cada espaço na visão dos alunos. Abaixo fotos 
dos alunos respondendo ao questionário na biblioteca da escola. 

Figuras 06 e 07 - Alunos na Biblioteca da Escola respondendo aos questionários. 

    

Fonte: Daiane Almeida, 2016. 

Pedimos aos alunos para definir através de um desenho o que seria o campo e a cidade 
o que estaria relacionado no contexto atual do espaço vivido pelos alunos, sendo  necessário 
um domínio de compreensão do aluno em entender o processo histórico desses assuntos, 
como eles acham que ocorreu a formação desses espaços, e de que maneira eles abordam  
essas teorias. Diante dos vários questionamentos aos alunos o que eles compreendem por 
campo-cidade segue a abaixo algumas representações: 

 Definição de Cidade as opiniões dos alunos, o que significa a cidade para eles é 
denominado como um lugar com desenvolvimento;com indústrias; tecnologias; e com um 
grande número de pessoas morando nesse espaço. É um local onde as pessoas têm mais 
oportunidade de trabalho e de estudos, a cidade para eles se caracteriza como um lugar que 
agrupa pessoas, prédios, comércios, hospitais, supermercado e agências bancárias.Vejamos: 

 

Figura 08: Desenho que representa a cidade para os alunos. 

Fonte: Elaborados pelos alunos da pesquisa de campo. 
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No entanto as respostas dos alunos deixam claro que a cidade é vista como o centro 
do desenvolvimento com várias modernidades como as tecnologias,enquanto o campo é 
colocado como oposto, está sendo caracterizado como o atraso, sobretudo entre as respostas 
dos alunos temos “É um lugar urbano;com grandes populações e com comércio. Na visão dos 
alunos a cidade é vista como centro urbano existindo uma separação entre os espaços, 
investigamos também o que os alunos compreendem por campo como eles distingue esse 
espaço. A definição de Campo na visão dos alunos expressa na figura a abaixo, é entendido 
como um local tranquilo e que existe apenas para a produção de alimentos,com poucas 
chances de emprego,porém se tem agricultura que gera trabalho. Veja a abaixo: 

 

Figura 09: Desenho que representa o campo para os alunos. 

Fonte: Elaborados pelos alunos da pesquisa de campo. 

O campo tem um custo de vida mais baixo segundo opiniões dos alunos, caracterizado 
com a predominância da paisagem natural, formado por fazendas, onde a agricultura e a 
pecuária são desenvolvidas. Na fala do aluno “É um pequeno bairro afastado da cidade”. Com 
a população menor que vivem da agricultura para sobreviver. É analisado na visão do atraso, 
que o campo apenas existe por conta da agricultura é visto um lugar de dificuldades.  

O desenho abaixo representa a visão do aluno em relação ao campo de hoje e de 
antigamente. Os espaços vêm mudando aos longo dos anos, principalmente com o advento 
do meio-técnico-cientifico-informacional que começou a desenvolver técnicas não só na 
cidade mais que abrange o campo também. Com isso tudo vem se modificando, na opinião 
dos alunos fica expressa, “porque no passado era usado muito a mão de obra e hoje se utiliza 
as máquinas” o campo está se modernizando e evoluindo com o uso das novas tecnologias 
como a internet vem modernizando nesse espaço.“A agricultura está melhor”. “Hoje em dia 
as pessoas que vivem no campo tem mais contato com a modernidade”. Relatam a questão 
do campo como um espaço de lazer, hoje o campo não se caracteriza como um lugar de 
atraso.Ver representação abaixo: 
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Figura 10: Desenho que representa um novo campo para os alunos 
Fonte: Elaborados pelos alunos da pesquisa de campo. 

 

Com a chegada das novas tecnologias o campo passou a ser um espaço transformado 
pelo uso de equipamentos modernos e a agricultura ganhou um acelerado imcremento na 
produção, o campo está sendo a procura tanto para trabalho como para o lazer. 

Ainda de acordo com a opinião dos alunos sobre a cidade de Mossoró-RN ser 
considerada mais urbano ou rural, pela dimensão da cidade e por apresentar mais 
caracteristicas urbanas os alunos disseram que considera a cidade de Mossoró-RN mais 
urbana do que rural.Veja no desenho abaixo: 

 

 

Figura 11: Desenho que representa a área urbana de Mossoró/RN. 
Fonte: Elaborados pelos alunos da pesquisa de campo. 

A cidade está se expandindo, mais pessoas morando nas áreas urbanas e com isso 
aumenta os serviços, crescimento constante de casas e prédios, a existência de grandes 
indústrias “É bem desenvolvida e não há a presença de tantos elementos da natureza”. “Por 
ser maior que a zona rural”,os alunos consideram urbana, pela extensão da cidade e pelo 
grande número de pessoas, industrias, supermercado, agências bancárias, veículos entre 
outros, e por conta que cidade está cada vez mais ocupando o espaço rural, com o crescimento 
acelerado da cidade. A visão dos alunos nos aspectos urbanos na zona rural de Mossoró, o uso 
da internet na visão dos alunos é o que mais predomina como aspectos que existe tanto na 
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cidade como no campo como foi representado no desenho abaixo:

 

Figura 12: Desenho que representa aspectos urbana na zona rural de Mossoró/RN. 
Fonte: Elaborados pelos alunos da pesquisa de campo. 
 

 A visão dos alunos sobre as atividades da agricultura ligadas ao campo que sofreu 
várias mudanças em especial na agricultura deixando a mão de obra, para uso de máquinas 
modernas e não só isso o campo também é visto como espaços de lazer e diversão, 
oportunidades de empregos vêm surgindo. Abaixo desenhos que foram elaborados pelos 
alunos mostrando o campo produtor de alimentos. 

      

Figura 13 e 14: Desenhos que representa o campo antigo. 

Fonte: Elaborados pelos alunos da pesquisa de campo. 

 

Podemos perceber que não existe atividades no campo somente ligadas a agricultura, 
permanece outras possibilidades como citadas pelos alunos, espaços de lazer como hotéis 
fazendas, áreas turísticas, mesmo alguns achando que o campo está relacionado apenas com 
a agricultura fazendo assim um pesamento antigo desse espaço, como mostra os desenhos 
acima feito pelos alunos. Por isso a importância em reconhecer esses conceitos na geografia. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A geografia escolar têm como papel desenvolver conhecimentos no processo de 

ensino e aprendizado dos sujeitos com habilidades e competências, pensantes dos saberes da 
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geografia. Na perspectiva que podemos mudar a realidade no ambiente escolar, através da 
possibilidade de perceber na geografia sua importância e integrar a realidade dos alunos, 
contribuindo para desenvolver no aluno um pensamento crítico que o possibilite a ter 
melhores condições para se situar e agir em um mundo repleto de novos saberes e 
conhecimentos.  

Analisar os conceitos com articulação entre os significados, e a relação campo-cidade 
ser compreendida pelos alunos, conhecer que ambos se relacionam. E formar seus conceitos, 
mesmo ainda alguns alunos sentirem dificuldade de explicar como se desenvolve essa relação, 
como se amplia, é necessário que os alunos incluam as características dos períodos da história 
compreendendo assim seus lugares. 

Embora ainda exista por parte de alguns a visão do atraso versus modernidade nos 
temas de campo-cidade, fica evidente a necessidade de romper com o pensamento do 
passado. A geografia é a ciência que estuda esses fatos, esclarecendo os motivos e as causas 
em aprender esses conteúdos para os alunos conhecer como ocorreu a divisão sócio espacial 
nos territórios. 

A maneira pela qual estão sendo abordada pelos os alunos a relação entre os 
conteúdos campo-cidade de forma tradicional caracteriza o campo como espaço de atraso e 
a cidade ligada ao moderno um espaço de possiblidades e desenvolvimentos isso fica claro 
quando os alunos fazem considerações explicando o que seria cada um, os alunos ainda tem 
uma visão antiga entre esses espaços, acham que os conteúdos campo e cidade se encontram 
separados por não fazerem uma junção dos conteúdos, porém em parte deixam claro que 
existe sim uma relação entre ambas as partes, mas não conseguem uma definição concreta 
desses conceitos. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL E PRÁTICAS EDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: refletindo sobre o trabalho docente 

 
Urandy Alves de Melo58  

 
 

RESUMO: Produção textual exige monitoramento e reflexão, tratando o objetivo de análise 
propriedades e regras. Tais habilidades de atenção, controle e reflexão sobre as características 
de formação e a estrutura de texto, sendo apontadas como cruciais para a elaboração de 
textos de boa qualidade referem-se ao contexto de “consciência metatextual”. (SPINILLO, 
2009). O presente artigo tem como objetivo analisar a produção textual e práticas educativas 
na educação de alunos do ensino fundamental. Para as idéias desse estudo tomamos em base 
uma pesquisa bibliográfica, onde focamos nas concepções metodológicas teóricas de: Barbosa 
(1994), Bakhtin (2003), Booth (2000), Carvalho (2000), Freire (1997), Piaget (1967), Perrenoud 
(2002), Leal; Morais (2010) Leite (2001), Rojo (2002), Soares (2003), Spinillo (2009), Vygotsky 
(1998). Para a produção textual em sala de aula, o estudo feito em cima dos resultados aponta 
questionamentos sobre uma melhoria do alunado na escrita, a qual tem mais poder para o 
docente e que diante do planejamento, pode concluir que o desempenho nos textos 
produzidos por o aluno como um todo irão depender das situações do trabalho docente, pois 
planejando como ler para escrever promovem na estrutura textual conhecimentos mais 
significativos para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Em relação às práticas 
educativas na educação de alunos do ensino fundamental, o estudo dos resultados constatou 
que para o ensino-aprendizagem do alunado o trabalho docente, ainda não é favorável, pois 
encontrar-se em situações que não contribuem para uma educação com mais qualidade, de 
maneira que para um ensino assim teria que os professores (as) fossem mais valorizados em 
seus direitos políticos, com atividades eficiente das políticas públicas que partam da realidade 
atual para uma realidade promissora, que para o entrosamento dessas questões com o 
alunado e a escola é necessário que valorizem atividades de troca dos conhecimentos e que 
trabalhem prioritariamente para a formação continuada dos professores, para que ambas as 
partes possam focar novos horizontes em adequadas práticas. 

 

Palavras-chave: Alunos, Escrita, práticas educativas, Produção textual. 
  
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Uma das grandes contribuições do ensino reflexivo consiste no fato de que podemos, 

a partir textos narrativos elaborados na escola, divulga-los como fonte de conhecimentos, 
para que com o trabalho do docente com o alunado, possam ser empregados como 
estratégicas dinâmicas e produtivas, em sala de aula o tempo para a produção para textual é 
preocupante para ambas as partes, pois para esse trabalho rotineiro tem sido requerido um 
ensino focado em procedimentos pedagógicos que podem ser utilizados para 
aperfeiçoamento da aprendizagem, onde são discutidos práticas e problemas que se deparam 
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entre - si em múltipla capacidade de produção textos, levando em conta possibilidades 
existente no meio escolar e social que proporciona o conhecimento interagido. 

O ensino com práticas educativas adequadas do professor (a) é indispensável para que 
o aluno desperte mais interesse pela leitura, produza gêneros narrativos e se torne dinâmico 
em abordar sua produção textual no contexto da sociedade.  

Carvalho (2000) esclarece que: 

Partes envolvidas para fazer com que a cordialidade exista na sociedade, é 
preciso se envolver com os problemas do outro, se tratando de entrar numa 
relação de verdadeira troca em que se reconheça que as partes têm a ganhar 
com os frutos dessa relação e não se tratando mais de tolerar o diferente. 
(CARVALHO, 2000, p.56) 

 

Neste sentido, os alunos levam em consideração o contexto em que a escrita aparece, 
pois épossíveleles em situações de necessidade, por exemplo, encontrem o produto que 
desejam em determinada loja.  Essa é uma das práticas originadas no cotidiano e que 
apresenta soluções. 

Diante do exposto, compreende-se que: 
 

[...] A escrita está presente em várias atividades cotidianas e nas quais 
fazemos uso social, dizem que essa escrita em que estamos mergulhados em 
nosso cotidiano é chamada de escrita social, que dessa maneira o que tem 
uma valia no mundo letrado em que vivemos nas situações observadas são 
as práticas de escrita e leitura. (BARBOSA, 1994, p. 114). 

 
É importante acrescentar que os professores, quando estão vivenciando essas 

necessidades, peculiaridades e situações cotidianas em vida social, eles adentram na escola 
para abarcar as expectativas da sociedade em cumprimento do papel histórico de ensinar para 
os desafios que deverão ser incorporados e valorizados em abordagens de práticas escolares, 
para alfabetizar alunos que buscam um aprimoramento ou engajamento melhor na educação.  

Neste sentido, adultos e jovens por vários motivos não têm conseguido atender suas 
expectativas e necessidades por os professores na instituição, onde muitas vezes, é 
importante que o aluno utilize e leve para a sala deaula suas práticas educativas de escrita e 
de leitura, para que sejam encontrados pontos comuns no desejo de escrever e ler.  

 

2 DESAFIO DE ESCREVER E LER 
 

Sabemos que atividades como, por exemplo, leitura, produção de texto interpretar, 
interpretação de texto, dentre outros; parece uma grande dificuldade, sobretudo, uma 
sociedade constituída em grande parte por analfabetos e marcada por reduzidas práticas de 
escrita e leitura, para o intuito de uma simples consciência fonológica que diferencia o 
alfabetizado do analfabeto permite aos sujeitos associar letras e sons. A todos com qualidade 
e, igualmente a educação não é garantida ao não se concorrem no cenário cultural, político e 
social com índices de analfabetismo que ficam para a história do século XXI.  

 
Na escrita às formas pelas quais a mesma é utilizada nas práticas sociais, 
talvez o trabalho docente seja com uma escrita verdadeira, tanto no ensino 
médio quanto na pré-escola. Nesse sentido em certos aspectos a 
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alfabetização é o texto: em uma situação discursiva trecho falado ou escrito 
pela unidade de sentido que se estabelece. (LEITE, p. 25) 

 
Além disso, em países que têm a educação como um centro de uma nação, o ensino 

crítico é capaz de oferecer; algo presenciado com uma abrangência no oferecimento de 
recursos sociais, para que dessa maneira as práticas de docência sejam primordiais e supere 
as segregações sociais, oferecendo recursos necessários para a sua potencialidade social. 

Diante do exposto, faz-se indispensável considerar a realidade sociocultural dos 
discentes, da escola, das famílias, uma vez que a educação deve resolver os conflitos sociais 
com base no conhecimento científico, faz-se indispensável considerar a realidade 
sociocultural da escola, das famílias e subjaz um posicionamento crítico para todos os 
envolvidos no ensino-aprendizagem. 

Ainda em se tratando do assunto, compreende-se que 

É de suma importância distinguir e aproximar letramentos e alfabetização 
que são conceitos freqüentemente sobrepostos ou confundidos, ao mesmo 
tempo em que por um lado a aproximação é necessária, porque não só na 
alfabetização, embora específico e distinto, no quadro do conceito de 
letramentoaltera-se, como também este é dependente daquele, enfim, por 
outro lado, a distinção necessária é porque na educação a introduçãode 
letramentotem ameaçado perigosamente a alfabetização. (SOARES, 2003, 
p.90). 

 
Admite-se que a pluralidade das práticas letradas para aprender, descobrir e usar à 

escrita propõe a articulação dinâmica e reversível, rompendo com a divisão entre os 
momentos de fazer uso da aprendizagem, valorizando a produção e significado cultural, em 
oposição ao modelo de ideologia.  
 
 
3 PRÁTICAS DE LEITURA E FORMAÇÃO INTEGRAL 

 
Educação envolve a escola devendo incentivar métodos que possam auxiliar em saber 

fazer a mesma na luta pelo desenvolvimento público e social de todos sem distinguir aspectos 
de cor, cultura, faixa etária e religião, pois como sendo criativo, com força de vontade e 
desempenho em superar seus limites próprios limites, o aluno deve se sentir.  
       Para Rojo (2002, p.02), “a leitura é vista como um ato de se colocar em relação um discurso 
(texto) com outros discursos anteriores a ele, emaranhados nele e posteriores a ele, como 
possibilidades infinitas de réplica, gerando novos discursos/textos”. Quanto mais se falarem 
sobre inclusão mais ela será abrangida em conhecimento e respeito ao futuro de todos os 
cidadãos e ganha vida pela sociedade.       

Por um bom espaço de tempo, pelo qual é necessária uma qualificação, para que com 
sua proposta atribuída à escola, que é uma proposta de incluir a todos uma educação para a 
sociedade de profissionais capacitados para lidarem com alunos, pois para a discussão sobre 
inclusão escolar há bastante tempo vem se debatendo o assunto sobre inclusão na escola que 
com diferenças encontradas essa temática tornou-se o ambiente mais propício lado a lado.  

Para Booth (2000): 
 

Como base para o maior sucesso de todos os alunos, preocupa-se com 
alunos, desenvolvimento de valores inclusivos e pelos responsáveis, os quais 
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são passados a todos os novos membros da escola. De modo em que a 
aprendizagem de todos seja apoiada através de desenvolvimento contínuo 
da escola, princípios derivados nas escolas de culturas inclusivas que 
orientam decisões de cada momento sobre as práticas e políticas. (BOOTH, 
2000, p.45). 

 

 
  Para um envolvimento de comunicação eficaz, persistente ou pertinente, em que 
todos tomam conhecimento das necessidades do próximo e em que leituras auxiliam o 
alunado, compreenderem que as partes envolvidas são de extrema utilidade, tais como 
artigos, jornais, livros, revistas, principalmente os que dizem respeito da rotina escolar no 
trabalho realizado com a inclusão social. 

Bakhtin (2003, p.323), afirma que 

 
“para um bom convívio, o aluno para ser incluído, deve ser notado, 
respeitado e visto, o diálogo deve está nas reuniões de mestres, repercutir 
na escola em que a comunicação sobre inclusão, com participação da família 
é importante. Tendo em vista que entre toda espécie de enunciados na 
comunicação discursiva as relações dialógicas são relações. Assim, em um 
plano de sentido, dois enunciados, quaisquer e confrontados acabam em 
relação dialógica”.  

 
Por isso, partindo nesse aspecto quanto mais aproveitamento em leituras sobre esse 

tema, a escola não será omissa, terá um resultado melhor obtido no desenvolvimento do 
aluno e trabalhará com excelência por cima das necessidades do discente que possui 
dificuldades em suas fases de aprendizagem. 

 

4 REFLEXÃO SOBRE AUTONOMA NO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

Segundo Piaget (1967), a cognição depende da troca de organismo com o meio, 
sendo ela a própria inteligência. Com o educando contemplando as dimensões positivas 
dessa inter-relação em um ato afetivo, que é praticado na educação. Sendo assim, a 
aprendizagem seja ampliada é ampliada na escola e família, pois, dessa maneira ele se 
sentirá alguém importante no local em que está inserido.  

 
Como o docente ver-se envolvido em diversas atividades em conteúdos a 
prática pedagógica atinge um nível de complexidade. Atualmente o 
ensino exige amplos conhecimentos dispostos em conteúdos, os quais são 
de extrema responsabilidade, de maneira que o educando possa conhecê-
los ao selecioná-los a fim de preparar-se para sua importante formação 
(PERRENOUD, 2002, p. 11). 
 

Neste sentido, para alunos e docentes, uma vez que a sala de aula deve ser um espaço 
crítico de análise dos conflitos sociais com base no conhecimento científico, faz-se necessário 
uma formação continuada. Para isto, que não é não obstante, refletindo sobre autonomia 
para a construção de práticas educativas, precisa-se do intuito fomentar interações críticas 
para o desenvolvimento social do discente. 

Com um ensino crítico, prático e que trabalhe com os problemas sociais do cotidiano, 
atinge-se, de forma reflexiva nas práticas docentes o sucesso almejado 
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 Percebermos em Vygostky (1988), que a aprendizagem tende a ser complexa, 
evolutiva, com muitos matizes contextuais, que dependem de intercâmbio de significados e 
interação social, porque para o ensino-aprendizagem a afetividade é um mecanismo de 
sustentabilidade e de grande importância.  

Infelizmente, ainda hoje se encontram em sala de aula docentes exercendo funções 
para as quais eles não têm formação uma especifica. Embora os governos trabalhem para os 
docentes que atuam em áreas divergentes de sua primeira formação e em cima desse 
problema com cursos de licenciaturas, ainda está muito distante de uma formação voltada 
para cada área do saber científico.  

O ensino, além de busca democratizar a sociedade tendo os conhecimentos científicos, 
é um ato político e um posicionamento ideológico contra uma sociedade segregadora de 
classes e etnias. Tanto na graduação e pós-graduação, quanto em formações continuadas isso, 
é necessário para a formação dos docentes. 
             Porém, é que o docente se adéqüe em sua metodologia e didática, para que o aluno 
seja autônomo ou co responsável no desenvolvimento de práticas educativas e saberes.   
Pela sublimação da classe docente aos lamentáveis conflitos cotidianos do trabalho é 
necessário educar para autonomia e interação social, uma prática que passa despercebida em 
sociedade. 

 De acordo com Freire (1997), aluno (a) e professor (a), além de ensinar, aprende ou 
vice-versa. Freire, uma vez que ao professor cabe a tarefa de possibilitar o conhecimento 
criticava a idéia de que ensinar é transmissão de conhecimento. Sendo, assim, para um 
trabalho atrativo do professor na Educação Básica deve buscar todas as estratégias possíveis 
para conseguir o aprendizado de seu discente, freqüente regularmente a escola. 

 

5 CONSIDERAÇÕESFINAIS 
 

A presente pesquisa realizou uma análise sobre a produção textual e práticas 
educativas na educação de alunos do ensino fundamental, tomando em base uma pesquisa 
bibliográfica. Para que dentro das possibilidades cumpram um trabalho em pró desses alunos, 
vimos que a temática é um tema de suma importância para ser tratado e trabalhado pelos 
docentes em cima das dificuldades encontradas no alunado dentro de sala de aula.  

 Orientando esse trabalho na aprendizagem e escrita há hipóteses existentes de um 
desenvolvimento para os alunos na escola, pois consideramos as práticas educativas e a 
produção textual como excelentes estratégias para que envolta do ensino com tais condições e 
especificidade o docente consiga tornar o aluno um escritor mais preparado para o futuro.  

A partir de estudos levantados em Leal e Morais (2010), nesse processo, entendemos 
que o docente precisa ser mediador da aprendizagem, porque no processo de alfabetização 
cabendo ao docente um planejamento de avaliar, criar bons recursos didáticos, situações 
didáticas, fornecer informações necessárias, gerir espaço escolar, tempo, redimensionar e 
sistematizar o ensino, o discente irá construir conhecimentos gradativos, de modo que seja a 
ser promovido com contato dessa tal mediação.  

Na escola, levando em conta conhecimentos circulados ou obrigando o alunado a 
realizar tarefas e exercícios e tarefas ao pé da letra, na dura realidade escrita e leitura 
estabelecida pode não vigorar com êxito de como planejava o docente em suas aulas sem 
conhecer sua demanda, pois as mesmas seriam arbitrárias, de maneira exceta que se 
determina na escola, o que escreve e lê mesmo sem saber dizer. A escola, diante disso, em 
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seu dia a dia pode até ensinar que existem variados gêneros com os quais percebemos que 
apenas em sala de aula, através de atividades pontuais e fora de práticas sociais, mas o 
alunado não tendo mais tempo daquele que lhe é dado para a sua organização nas tarefas, 
sobretudo com a escrita e a leitura não terá uma eficaz disposição para absorver melhor a sua 
aprendizagem. 

Tais situações apresentadas no trabalho do docente com um planejamento pensado 
ajuda a escola a abranger as diferenças entre Adultos e Jovens, contextualiza conhecimentos 
formais e os saberes exteriores à escola, para demandá-la nos direcionamentos dos discursos 
que permeiam Educação e sala de aula. Como é no caso das práticas de alfabetização e 
letramento, apesar de nem sempre ser atividades planejadas para que o aluno se aproprie a 
pensar sobre teorias que possam a vim privilegiar o pólo do letramento em detrimento da 
alfabetização ou vice-versa e, depois contribuir com o uso dessas práticas sociais de escrita e 
de leitura para os indivíduos não letrados conhecerem as competências disponíveis no sistema 
de ensino brasileiro ou aqueles que não tendo habilidades de letramento possam ser 
formados para servir dinamicamente as futuras gerações. 
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A DIVERSIDADE CULTURAL COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO NA CIDADE DE OCARA 

Maria Rozangela Correia Alves59 
Meiriane da Silva Pinheiro60  

 Iranilda Pereira Dos Santos61 
 

RESUMO: A cultura de um povo se apresenta de diversas formas através de costumes, 
tradições e crenças, que formam assim a identidade de uma comunidade ou nação. Dessa 
forma a humanidade jamais pode perder o que lhe identifica, sendo a escola a principal 
norteadora desse processo ensino-aprendizagem, visando à prática da cultura e sua   
efetivação e não somente o conhecimento da  mesma.  Partindo desse princípio, a escrita tem 
por finalidade analisar e refletir a importância da cultura da cidade de Ocara dentro do 
currículo escolar, objetivando uma forma de conhecer e valorizar, motivando o educando a 
participar das atividades culturais presente em seu meio. Para tanto, este texto foi construído 
no âmbito da perspectiva bibliográfica, com abordagem qualitativa e análise de conteúdo 
empírico. A escrita está dividida em tópicos que abordam a cultura, primeiro de forma mais 
abrangente e em segundo lugar apresenta a cultura local, uma vez que Ocara apresenta uma 
diversidade de costumes e tradições como: O Quibungo Capoeira de Ocara, O Reisado, A Festa 
das Almas, O Cordel, O Mamulengo dentre outros. Indagamos o porquê dos livros didáticos 
não contemplarem à realidade cultural na perspectiva de mudar essa condição de forma mais 
efetiva. 
 
Palavras-Chave: Diversidade cultural. Currículo. Patrimônio. Educando. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil foi um país de significativas influências culturais, principalmente da cultura 
indígena, europeia e africana na formação material e imaterial do povo brasileiro. Dessa 
forma, a sociedade brasileira se determinou como uma nação multicultural e multiétinica.                       
Dentro desse contexto não se pode negar que as diversas expressões culturais nos 
apresentam uma ampla diversidade cultural, mesmo ciente de que para o reconhecimento da 
cultura  indígena e a afro-brasileira e africana, das quais somos descendentes, falta ainda 
empenho e motivação para que esta cultura se efetive como estudo culturais, segundo Silva 
(2002), paira em várias questões que desafiam os educadores no Brasil, tais como: em que 
medida a educação escolar e os currículos não estão comprometidos com a herança colonial, 
por isso, possibilitam a manutenção do preconceito étnico e racial contra os afrodescendentes 
e índios?  
         Pretendemos mostrar aqui é que é possível e necessário trabalhar a cultura em nossas 
escolas, seja ela: ético-racial, local/regional. Focando o olhar no município de Ocara situado 
no maciço de Baturité no estado do Ceará, vislumbrando a riqueza cultural existente nesse 
território, identificamos o Quibungo Capoeira, o Reisado, a Festa das Almas, dentre outros, 
que estão presentes nas comunidades, e que precisam ser visualizadas pelos educandos de  
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maneira que ao conhecerem, possam  valorizar essa rica diversidade cultural,  fruto também 
de nossos antepassados. 
 
2 CULTURA MATERIAL E IMATERIAL 
 

Atualmente, vivemos a era da informação globalizada, o que vem acarretando muitos 
impactos em relação aos costumes, atitudes, e estilo de conduta dos povos, pois, com o fácil 
acesso a internet, as pessoas estão criando um novo padrão de vida, o de ficar em casa e 
conectado o máximo que puder. Portanto: 

 
[...] é natural que haja dificuldade de identificar diferenças comportamentais 
entre grupos sociais, pois ocorre uma padronização dos hábitos e costumes 
que descaracteriza as pequenas diferenças de seu contexto histórico e 
cultural, isso significa a perda das manifestações populares, da cultura, dos 
costumes, da identidade de um povo (PEREIRA, 2012, p. 6). 

 
Nesse contexto, a qual tem sido intitulado de globalização, onde as pessoas, 

independentemente de suas classes sociais, vem deixando de se socializar em rodas de 
conversas em praças, alpendres, residências de amigos, para se socializar através das redes 
sociais, onde o mundo está em suas mãos, a cultura e a história dos povos vem sendo um 
ponto de diferenciação na identificação dos grupos sociais, sendo assim, estudos sobre as 
culturas estão em evidencias, pois além de possibilitar o citado, acarreta o resgate e a 
valorização dos costumes que fazem a história e possibilitaram a formação das identidades 
culturais, pois:.  

 
A partir da constatação dessas mudanças comportamentais, que vão se 
formando cada vez mais rápido, há um crescimento na busca de informação 
sobre o passado e sobre os bens que dão condição à existência dos diferentes 
grupos que compõem a sociedade, fazendo aumentar a lista de patrimônios 
materiais e imateriais, respectivamente, que representam a cultura que se 
quer valorar (PEREIRA, 2012, p. 7). 

 
Todo esse contexto tem contribuído para o aumento dos estudos sobre Patrimônio 

Cultural, tanto o material como também o imaterial, principalmente sobre o último. Podemos 
comprovar esse interesse acadêmico pelos conhecimentos culturais a partir dos trabalhos 
realizados pelos professores, pelo aumento de pesquisas bibliográficas, e, conforme Pereira 
(2012, p. 7) pelas [...] políticas públicas em desenvolvimento ou em processo de melhorias, 
discutidas em esferas nacionais e internacionais.  

O Patrimônio Cultural vem sendo olhado, estudado, e resgatado por meio de políticas, 
daí, a importância de cada escola trabalhar as culturas de sua cidade para os alunos 
entenderam sobre como suas identidades foram criadas, para quando no futuro, transmitirem 
esses conhecimentos as novas gerações, assim, embora a informação globalizada esteja 
padronizando cada vez mais a população, os patrimônios culturais materiais, e principalmente 
os imateriais não serão esquecidos, uma vez que: 

 
A ideia de patrimônio cultural remete à riqueza construída e transmitida, de 
geração para geração, como o legado que influencia a identidade dos 
indivíduos e grupos sociais, mas essa ideia pode ser proporcional à 
interpretação que se quer valorar. As definições podem partir de diferentes 
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relações, por exemplo, a relação afetiva, a econômica, a ambiental, a 
cultural, entre outras (PEREIRA, 2012, p. 7). 

 
Portanto, o patrimônio cultural imaterial pode ser valorado conforme interesses das 

classes, ou seja, os indivíduos podem privilegiar alguns patrimônios e esquecer outros por 
acharem que, conforme seus pensamentos, influências da globalização e/ou até mesmo o 
orgulho social, certos patrimônios não fazem sentido voltar à tona. Com base nisso, a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO:  

 
[...] reconheceu que os processos de globalização e de transformação social, 
ao mesmo tempo em que criam condições propícias para um diálogo 
renovado entre as comunidades, geram, como fenômeno da intolerância, 
graves riscos de deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio 
cultural imaterial, devido à falta de meios para protegê-los (PEREIRA, 2012, 
p. 12). 

 
A partir desse reconhecimento, a UNESCO passou a lutar pelo regaste da cultura 

imaterial, para tanto, veio considerar que, não basta apenas registros e arquivos antigos sobre 
como eram as formas de vida no passado (a medicina, a agricultura, o mercado de trabalho, a 
escola, etc), mas, sobretudo,  conforme Pereira (2012, p. 12) [...] a UNESCO considera que uma 
das formas mais eficazes de preservar o patrimônio intangível é garantir que os portadores 
desse patrimônio possam continuar produzindo-o e transmitindo-o.  

Portanto, é importante que os indivíduos continuem vivenciando, mesmo que de 
maneira simplificada ou mesclada, os costumes, as crenças, as tradições que fazem a cultura 
imaterial, e que, na medida do possível, utilizem objetos que façam parte da cultura material, 
para que as crianças possam não só ouvir, mas presenciar fatos, além disso, é extremamente 
importante que os meios acadêmicos assimilem essa situação e desenvolvam atividades 
educativas que trabalhem a história local, regional e global, sempre partindo do local, pois, 
quando o aluno se sente inserido na história, terá maiores prazeres em compreender como 
se deu a formação da sua identidade cultural, uma vez que, é com esse entendimento que a 
UNESCO: 

 
[...] desenvolve o programa “Tesouros Humanos Vivos”, que estimula os 
países a criarem um sistema permanente de identificação de pessoas 
(artistas, artesãos, etc.) que têm a responsabilidade da manutenção do seu 
patrimônio cultural (PEREIRA, 2012, p. 12). 

 
De acordo com Pereira (2012), com vista à necessidade de manter as tradições 

culturais, depois de uma série de esforços por meio de estudos técnicos e discussões com 
especialistas, juristas e membros dos governos, a UNESCO (2003) criou a chamada 
“Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial” cujo intuito consiste na 
regulamentação do Patrimônio Cultural Imaterial, portanto, vai entender o mesmo como: 

 
[...] práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, 
é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 
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ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um 
sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. 
(UNESCO. 2003, p. 04). 

 
Nesse contexto, fica evidente a tamanha importância dos conhecimentos culturais 

para a formação das identidades, bem como também, a necessidade de trazer a tona esses 
saberes, uma vez que, tudo que foi praticado, representado, expressado são elementos que 
fizeram as identidades culturais dos povos, e quando, é relembrado, repassado, tanto quem 
repassa e quanto quem adquire esse novo conhecimento vai se sentindo parte da história, 
pois vai se identificando na mesma, seja por pouco ou muitos motivos, e assim, a cultura 
continua viva e enraizada entre os povos. 

 
Essa percepção de que seria importante resguardar saberes e fazeres como 
patrimônio de um povo motivou muitos países a formular políticas 
preservacionistas próprias. Nesse sentido, o Brasil saiu na frente e, em 1988, 
a Constituição da República dispôs que o patrimônio cultural brasileiro se 
constituía de bens materiais e imateriais relativos à identidade e à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa iniciativa foi 
fundamental para a aprovação, em 2000, de uma lei nacional de registro de 
bens de natureza intangível, (PELEGRINI, 2008, p. 47).  

 
Essa lei foi o Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, que instituiu o “Registro de 

Bens Culturais de Natureza Imaterial” que conforme Pereira (2012) dentre os registros, 
estarão os que vão compor o Patrimônio Cultural Brasileiro. O registro deve ser feito de modo 
simples, eficiente e completo de modo que a identificação do conhecimento cultural seja 
facilmente compreendida, para tanto, há uma organização em quatro livros, cujos são: 

 
Livro de Registro dos Saberes; para os conhecimentos e modos de fazer 
enraizados no cotidiano das comunidades; 
Livro de Registro de Celebrações: para os rituais e festas que marcam 
vivência coletiva, religiosidade, entretenimento e outras práticas da vida 
social; 
Livro de Registros das Formas de Expressão: para as manifestações artísticas 
em geral;  
Livro de Registro dos Lugares: para mercados, feiras, santuários, praças onde 
são concentradas ou reproduzidas práticas culturais coletivas. (PEREIRA, 
2012, p. 13-14). 

 
Enfim, o patrimônio cultural imaterial precisa ser registrado e o material preservado, 

pois um completa a facilidade de entendimento do outro, pois, ao passo em que, contamos 
uma história, quando temos algo materializado para explicar e mostrar aos alunos, a 
assimilação ocorrerá com maior êxito, assim como, algo materializado sem alguém que 
revitalize-o por meio da história não será importante  para a compreensão das novas gerações, 
portanto, as escolas deverão promover mais aulas com o encontro do aluno com as culturas 
materiais e imateriais, pois assim, além da aula se tornar agradável e diferenciada, 
possibilitará  ao aluno entender como as identidades culturais foram se formando, e mais que 
isso, possibilitando-o sentir-se parte da história e a valorar a diversidade, fato essencial para 
a desmistificação do preconceito. 
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3 CULTURA POPULAR X CULTURA ERUDITA 

 
O Brasil é um país rico de culturas, no entanto, sua valoração ainda sofre com ausências 

de investimentos e maiores políticas educacionais que possibilitem aos professores, 
promoverem aulas que coloquem os alunos frente aos diversos tipos de culturas, pois, o Brasil 
possui uma diversidade de culturas muito grande, isso porque existem várias pessoas com 
costumes e hábitos diferentes, com cores e linguagens distintas, com religiões e 
conhecimentos divergentes, portanto, para que haja um convívio harmonioso entre os povos, 
é necessário que os indivíduos respeitem as culturas dos outros, uma vez que, por exemplo, a 
cultura erudita é para as elites econômicas e a popular para as classes subalternas, para tanto, 
é preciso que os povos tenham consciência disso, e que as políticas governamentais se 
preocupem com essa questão.  Exemplo disso foi quando: 

 
Mário de Andrade (1893-1945), poeta, musicólogo e folclorista brasileiro, 
durante os anos de 1935 a 1938, dirigiu o Departamento Municipal de 
Cultura de São Paulo. Ali, realizou importantes trabalhos: criou bibliotecas, 
organizou arquivos, restaurou documentos, pesquisou inúmeras 
manifestações folclóricas, abriu teatros e instituições de pesquisa, etc. Foi o 
primeiro dirigente ligado a uma entidade governamental a se preocupar e 
realizar ações para aproximar a cultura erudita da cultura popular (MYANAKI 
et al, 2007, p. 11). 

 
Historicamente, muitas pessoas carregam dúvidas sobre o que diferencia a cultura 

erudita da cultura popular, e saber essa diferença é essencial para conhecer as histórias que 
contribuírem na formação das identidades culturais de um povo. Portanto, para saber o que 
é erudito e o que é popular precisamos estar atentos a origem de quem produz, pois como já 
mencionado, a cultura erudita está associada à elite, ao passo que a cultura popular se associa 
as classes sociais subalternas. Sendo assim, podemos descrever que: 

 
A cultura erudita é produto da leitura, do estudo e da pesquisa. Para que se 
produza cultura erudita é necessário que se tenha vasto conhecimento sobre 
um determinado assunto. 
Cultura popular pode ser compreendida como “a soma dos valores 
tradicionais de um povo, expressos em forma artística, como danças, ou em 
crendices e costumes gerais”, como afirma Teixeira Coelho (MYANAKI et al, 
2007, p. 11). 

 
A principal diferença entre a cultura erudita e a cultura popular é que a primeira se 

baseia nos pensamentos críticos, mais elaborados, nas classes elites da sociedade, logo, é 
remetido à pequeno público que possui um bom nível de estudo e de formação acadêmica, 
enquanto a segunda está relacionada com os costumes, tradições, crenças e valores presentes 
nas camadas sociais menos favorecidas, logo, é consumida por uma grande massa 
populacional. 

No entanto, se faz importante ressalvar que, tanto a cultura erudita quanto a cultura 
popular são expressões e movimentos humanos, que estão associados aos sentimentos dos 
povos, pois como já mencionado, o que diverge a cultura erudita da popular é, que, na 
primeira, faz-se necessário que haja um conhecimento mais rebuscado, e a última, não 
necessariamente necessita de leitura. Em suma, na condição de leigo o indivíduo pode fazer 
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uso de alguma expressão que venha se configurar como cultura popular, já quanto à cultura 
erudita, esta exige a aquisição de conhecimentos mais contundentes, o que inviabiliza um ser, 
na condição de leigo, expressá-la. 

No entanto, é preciso termos cuidado ao fazer distinções entre as culturas erudita e 
popular, pois ambas são mutáveis e dinâmicas, ou seja, podem sofrer alterações e se 
relacionarem, isso porque, atualmente, as diferenças entre as culturas citadas são cada vez 
menores, principalmente, quando é levado em consideração o intercâmbio que há entre elas. 
Então, o fato da cultura erudita exigir um conhecimento mais rebuscado e fazer parte das 
elites sociais, não significa dizer que ela é maior que a cultura popular pelo fato desta não 
exigir nenhum grau de estudo e ser predominante nos ambientes mais carentes de estrutura 
econômica na sociedade. Descrevemos isso por quê: 

 
Muitas vezes o termo “cultura popular” pode vir carregado de sentido 
pejorativo, como “aquilo que é do povo”, que “não é culto”, “cultura menor”. 
Porém, isso não faz o menor sentido. Cultura erudita e cultura popular são 
simplesmente diferentes (MYANAKI et al, 2007, p. 11). 

 
Portanto, embora ambas sejam diferentes, como citado, são mutáveis e dinâmicas, 

portanto, podem ser complementadas. Foi pensando assim, que: 
 

Mário de Andrade, despojado de preconceitos, entendeu a complementação 
existente entre cultura erudita e cultura popular e trouxe a pública a obra de 
diversos compositores populares, diferentes ritmos musicais que se 
perpetuavam escondidos entre pequenos grupos sociais e promoveu 
encontros entre as duas culturas em seus projetos e livros (MYANAKI et al, 
2007, p. 11). 

 
Nas culturas, tratando-se da arte, são bastante comuns as chamadas categorias que 

expressam obras de cultura erudita e popular. Estas categorias são: pintura, literatura e 
música, onde em cada uma delas há manifestações tanto de cúmulo erudito com também de 
caráter popular. Portanto, na pintura: 

 
Aos quadros populares, dá-se o nome naïf que, em francês, significa ingênuo. 
Ocorre quando o artista não recebeu nenhum treino para pintar, sabendo 
pouco sobre a história da arte e regras de pintura. Os temas pintados, 
geralmente são ligados ao seu cotidiano. 
Na obra erudita, ocorre o uso de perspectivas, planos, uso racional de cores, 
formas e material. O artista pinta qualquer tema, mas, em geral, sua escolha 
está ligada à técnica que ele vai utilizar e que domina com maestria 
(MYANAKI et al, 2007, p. 11). 

 
Na literatura: 

 
Um texto de filosofia escrito por Platão é reconhecido como erudito. O 
vocabulário é elaborado e rebuscado. 
Um texto de livreto de Cordel é considerado literatura popular, com 
vocabulário simples e termos regionais que narram histórias do cotidiano 
(MYANAKI et al, 2007, p. 11). 

 



201 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Na música: 
 

As composições de Villa-Lobos são eruditas. O autor conhecia melodia, 
harmonia e contraponto profundamente. Os gêneros comuns da música 
erudita são: concerto, sinfonia, sonata, suíte, tocata, rapsódia, etc. 
As formas musicais como os repentes e desafios são consideradas populares. 
São compostas por artistas que, em geral, não conhecem escrita e leitura 
musicais, mas tocam vários instrumentos (MYANAKI et al, 2007, p. 11). 

 
Nesse contexto, a arte popular é vista como sendo a que o artista aprende a 

desenvolver sua obra sem ter estudado em escolas de artes, cujo conhecimento é adquirido 
por está inserido em um meio cultural que o permita criar e desenvolver tal obra, que por sua 
vez, é reconhecida com grande valor estético e artístico.  

A arte popular também é muito intuitiva e associa-se bastante aos valores locais, às 
crenças do povo, as lendas e aos costumes das culturas, isso porque, o artista busca 
transformar em obras aquilo que está no seu dia a dia, que na maioria das vezes, é carregado 
por sofrimentos, dificuldades e pobrezas. 

Já arte erudita é mais rebuscada e os artistas criam obras de valores universais, pois se 
trata de trabalhos desenvolvidos com técnicas e conhecimentos aprofundados acerca da 
expressão artística que o artista se propõe a criar e/ou desenvolver. As artes eruditas 
traduzem os marcos importantes das épocas e possibilitam grandes reflexões sobre os modos 
técnicos que a criaram, tanto que, influencia em novas formas de fazer a mesma arte, em 
suma, é preciso estudos para criar uma obra erudita, e esta, ao ser criada pode se tornar um 
instrumento de aprendizagens para novos artistas. 
 
4 CULTURA INDÍGENA E AFRO-BRASILEIRA 
 

Conceituar a cultura é uma tarefa muito complexa e bastante discutida, isso por que 
pensar em cultura é, sobretudo, pensar na história, nas eras primárias, nos acontecimentos 
primordiais que alavancaram novos fatos que com o decorrer do tempo formou a sociedade 
a qual vivemos. Portanto, a cultura conforme a Unicef (2011, p. 09) é entendida como sendo 
tudo o que as pessoas fazem para construir sua existência, tanto em termos materiais como 
espirituais, envolvendo aspectos físicos e simbólicos.  

A cultura é repassada de geração para geração, isso acontece devido a importância 
que possui para vida de quem a consome. No entanto, as transmissões culturais acabam 
proporcionando mudanças, isso porque os descendentes sempre vão colocando ideias novas 
nas culturas originais, o que acarreta novas culturas. Portanto, são por essas razões que 
vivenciamos uma sociedade rica em culturas e para falarmos dessa temática não podemos 
deixar de perpassar na cultura indígena e afro-brasileira, uma vez que os índios são conhecidos 
historicamente como os primeiros habitantes do Brasil, já as culturas africanas foram as 
pioneiras nas terras brasileiras.  

 
Esse conceito permite observar a força das culturas de indígenas e de afro-
brasileiros em todos os momentos cotidianos. Nos seus modos diversos de 
falar, andar, comer, orar, celebrar e brincar, estão inscritas suas marcas 
civilizatórias. Há um traço de destaque nesses povos: ancorados na dimensão 
do sagrado, celebram e respeitam a vida e a morte, estabelecendo uma 
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relação ética com a natureza. Pela forma de se expressar e de ver o mundo, 
tais populações mantêm vivas suas histórias (UNICEF, 2001, p. 09). 

 
Atualmente no Brasil, a diversidade cultural é gigantesca, no entanto, cada uma 

carrega traços da história, das culturas indígenas e afro-brasileiros, traços esses de grande 
valia para o reconhecimento cultural de um povo, pois ainda existem povos que tentam viver 
como os índios antes da chegada dos portugueses. O processo de entendimento e de 
aceitação cultural passa diretamente pelo conhecimento da vida dos antepassados, daí, para 
que não haja rompimentos nos traços deixados, é importante que: 

 
Cada criança e cada adolescente, independentemente da raça, etnia ou cor 
da pele, devem ser estimulados a reconhecer e valorizar as identidades 
culturais. Ao entender que há tradição e história presentes em aldeias, 
comunidades ribeirinhas, quilombos, bairros populares, terreiros, 
assentamentos e outros espaços, eles podem se orgulhar da cultura de sua 
localidade integrar a diversidade que caracteriza o Brasil (UNICEF, 2001, p. 
09). 

 
As culturas tanto de origem indígena com também de origem africana possuem uma 

diversificação muito grande, porém, quando analisamos em um contexto geral, verificamos 
que há sempre alguma característica idêntica entre as culturas em analises, pois tantos os 
indígenas como os africanos são indivíduos que: 
 

• se organizam por meio da participação coletiva e valorizam a presença 
de crianças, jovens, adultos e idosos em todos os processos sociais;  

• preservam a vida natural e social, isto é, juntam-se em torno de 
objetivos comuns;  

• consideram o território patrimônio de gerações e gerações;  

• definem seus territórios não somente pela extensão e recursos 
naturais neles existentes, mas também pelo trabalho, símbolos, vivências, 
cemitérios, habitações, plantações, roças comunitárias, caminhos, rios, 
riachos, praias, mar, lagos, montanhas, florestas, córregos, mitos, histórias e 
muito mais;  

• foram atingidos por diversas formas de violência física e cultural, 
ameaças de dissolução e, por isso, entendem como fundamental a 
transmissão entre as gerações de suas histórias e culturas, nem sempre 
respeitadas no contexto em que vivem atualmente;  

• elaboram visões de mundo, a partir de suas vivências e sentimentos, 
valorizam as experiências de pessoas de mais idade e das envolvidas nas 
religiões – sejam de matriz africana ou indígena;  
tratam tudo isso (vivências, sentimentos, experiências dos mais velhos e dos 
líderes religiosos) como legado, herança, bens de família – uma memória que 
se perpetua oralmente (UNICEF, 2001, p. 10). 

 
Os indígenas e os africanos são povos que possuem objetivos visando o melhor para a 

coletividade considerando o tempo em que vivem e o futuro em que podem e almejam viver. 
Hoje, existem muitas tribos de índios e muitos africanos espalhados pelo planeta e embora 
possam possuir culturas diferenciadas possuem traços marcantes da cultura raiz, pois é 
justamente a ausência da totalidade cultural de outrora que faz com que os estudos sobre a 



203 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

cultura sejam cada vez mais necessários. Portanto, as tradições dos indígenas e dos negros 
que vieram da África foram endoculturadas, aculturadas, daí, a grande gama cultural que se 
estabelece no Brasil. Isso quer dizer que: 
 

[...] independentemente da forma como são denominados ou se 
autodenominam em cada região do País – índios, negros, caboclos, 
ribeirinhos, habitantes da floresta, quilombolas –, as influências afro-
brasileira e indígena podem estar presentes nas formas de ser e de viver, 
embora as informações sobre essas culturas nem sempre sejam 
mencionadas no conteúdo escolar, nos meios de comunicação e no dia a dia 
dos municípios (UNICEF, 2001, p. 11). 

 
Todas as características indígenas e afro-brasileiros que têm se modificado, de alguma 

forma tem preservado os modos, os costumes, os hábitos, e muitas outras situações através 
das expressões, ações e linguagens que realizam em seu dia a dia, ou seja, os diversos tipos 
de manifestações culturais embora até, bastante aculturados, permanece com raízes culturais 
que fazem sua essência 
 
5 CONHECENDO A CULTURA OCARENSE  
 

Cada grupo social e cultural tem seu modo de ser, seus costumes, crenças, 
religiosidade etc. Nessa visão, Ocara já traz enraizada em seu nome a cultura, pois a própria 
palavra Ocara, advém do tupi-guarani, que remonta a terreiro de aldeia indígena. 

Encontramos nessa cidade várias manifestações culturais que identificam e fortalecem 
seu povo, manifestações essas que se apresentam tanto no patrimônio material quanto no  
imaterial. Uma dessas manifestações é a presença de um grupo de jovens que forma a 
Quibungo Capoeira como expressão da capoeira regionalista oriunda do município cearense 
de Cascavel. A prática da Quibungo Capoeira em Ocara traz em si um vasto significado, sendo 
traduzida em arte, folclore, dança e luta de capoeira, que, em princípio, era praticado por 
pessoas negras africanas e/ou afro-brasileiras, mas, que, atualmente, conta com a 
participação de representantes de todas  as etnias (CAMPOS, 2009). 

O Reisado também é tradicional em Ocara, fazendo parte da cultura popular, tendo 
como seu brincante principal o Sr. Antônio Luciano dos Santos, “Mestre Luciano”.  Que 
também representa um dos expoentes da cultura popular local do Reisado “ Boi Coração”. 
Percebe-se aqui que o Reisado é fonte de enriquecimento de grande valia para o 
conhecimento cultural como parte do currículo, como explica a escritora Gardania 

 
A educação é ferramenta indispensável na promoção de 
conhecimentos em todos os âmbitos, sobretudo cultural. Em um 
município que se destaca culturalmente no maciço de Baturité e 
regiões circunvizinhas, é necessário que haja uma preocupação por 
parte dos responsáveis pela educação de Ocara com inclusão da 
temática cultura local nas propostas curriculares e com a elaboração 
de projetos na escola que valorizem constantemente as diversas 
manifestações artísticas culturais existentes, visando incentivar e 
oportunizar o surgimento de novos talentos que venham a ampliar o 
acervo de artistas da região a partir de vivências significativas e 
inspiradoras (GARDANIA, 2016, p. 89). 
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A “Festa das Almas”, uma das manifestações culturais mais marcantes na vida dos 

Ocarenses era nomeada, como “Festa de Finados”. Essa é uma festa que permanece viva, não 
somente por se realizar em todo 1º de novembro de cada ano, mais também por fazer parte 
da memória do povo, como “Festa de Finados”, onde os moradores mais idosos guardam em 
suas memórias acontecimentos marcantes vivenciados por eles nesse dia.  

 
6 A RIQUEZA DA CULTURA DE OCARA COMO PRÁTICA EDUCATIVA  
 

O patrimônio histórico cultural material e imaterial deve ser preservado 
independentemente de seu caráter. Nesse sentido a comunidade escolar e local deve ser 
conhecedora dessa cultura para usufruir da sua história e riqueza repassada através da 
oralidade e de práticas pensadas, onde a cultura se recria e se torna imortal, uma vez que a 
escola passa a contribuir para o crescimento histórico de um povo. Segundo Gadotti (1992, p. 
21): A escola que se insere nessa perspectiva procura abrir os horizontes de seus alunos para 
a compreensão de outras culturas, de outras linguagens e  modos de pensar, num mundo cada 
vez mais próximo, procurando construir  uma sociedade pluralista. 

Nesse pensamento, a Capoeira Quibungo, como capoeira regional, vem tomando 
espaço como patrimônio cultural imaterial afro-brasileiro. Agora sem o medo das figuras 
lendárias, que antes assustavam crianças e jovens, mas sim no plano de inserir o povo 
ocarense num patrimônio cultural, fortificando-o e consolidando-o à medida que esteja 
inserido na educação patrimonial. Ou seja, 

Trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento 
individual e coletivo. A partir de experiência e do contato direto com as 
evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, 
sentidos e significados, o trabalho de Educação Patrimonial busca levar as 
crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e 
valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto 
desses bens, e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, 
num processo contínuo de criação cultural. (HORTA; GRUMBERG; 
MONTEIRO,  1999, p. 6).  

 
Pelo que ficou observado o Grupo Quibungo Capoeira de Ocara, como sendo prática 

de manifestação cultural afro-brasileira, tenta consolidar tanto nossa identidade como 
também possibilitar o desenvolvimento e valorizar a cultura através de sua prática, como 
forma de reconhecimento de nossas raízes ancestrais, fundamentada em lutas e conquistas 
na busca de uma cidadania e igualdade social. 

A Festa das Almas insere-se nas políticas culturais e educacionais de nossa cidade, 
numa construção a partir da realidade vivida, registrada, repassada para nossos educandos de 
forma a conhecer o patrimônio material e imaterial. Como sendo um conjunto de lembranças 
e de memórias, com seus fatos históricos capazes de identificar mudanças, a começar pelo 
próprio nome, mais que nunca perdeu sua originalidade, de festividades, de alegrias e 
tristezas, evolvendo o sagrado e o profano ao mesmo tempo. 

 
[...] A Festa de Finados, ao reunir morte e vida, tristeza e alegria, finados e 
vivos, reverência e diversão, fé e festa, sagrado e mundano, foge aos padrões 
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vigentes na sociedade brasileira, fazendo emergir um clima de tensões e 
conflitos no seio da sociedade. (ALVES, 2015. p. 46) 

 
Falar em Patrimônio Cultural, é também falar de memórias, onde o presente evoca o 

passado com lembranças boas ou ruins, produzindo sentimentos, sensações agradáveis ou 
não, dependendo do que foi vivido no passado e como o presente se apresenta. Onde vida e 
morte se entrelaçam nos mais variados sentidos.  

 
7 LEGADO EDUCACIONAL DE OCARA 

 
O processo educacional de Ocara, tomado como importante elemento na construção 

de uma identidade municipal é o passado como referência para a constituição da 
racionalidade e fonte de conhecimento para a formação da nossa história. 

Podemos então, olhar a educação como patrimônio, suporte de evocação e de 
memória. Como fenômeno social que une passado e presente criando ou recriando imagem 
da cidade, do povo e da cultura. Devemos, portanto, olhar esse patrimônio, enquanto 
memória social, lugar onde se projetam as significações que delinearão e formarão a história 
de uma cidade. 

É prazeroso falar da educação do município de Ocara, isso nos faz remeter ao passado 
e entender a importância do processo histórico da humanidade. Revelando que é impossível 
compreendermos nosso presente sem o resgate da nossa origem, dos nossos ancestrais. O 
importante papel da educação para a construção da cidade de Ocara, tomando por referência 
as primeiras professoras do antigo lugarejo (Jurema), onde as mesmas enfatizam a 
precariedade em que aconteciam as aulas, em que as crianças se organizavam em uma sala 
na casinha de taipa onde iniciou o processo educacional do referido município. 

Hoje, o processo educacional se modernizou, partindo do princípio Freiriano que diz: 
“aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem 
abertura ao risco e à aventura do espírito ”(FREIRE 1997, p.77). Alfabetizar na atualidade é 
mais do que decodificar letras, é instigar o educando a conhecer a função social da leitura, 
porque a sociedade é bem mais dinâmica do que no tempo dos nossos avós.  

A aprendizagem acontece de acordo com o meio em que vivemos, estudam sua 
realidade tendo conhecimento prévio e palpável dos objetos, estudam documentos e 
conhecem diversos livros desde as histórias infantis até autores nacionais e internacionais. A 
busca da melhoria do índice da alfabetização, associada às dificuldades oriundas das práticas 
tradicionais, influenciaram diversos estudos e pesquisas nesta área. A educação tornou-se 
emancipatória, direito de todos. A sociedade não exige alfabetização e sim alunos letrados, 
hábeis ao conhecimento intelectual e globalizados. 

Tudo que existe em diferentes dimensões na comunidade também deve ser utilizado 
para a educação popular, observação e conhecimento, análise e aprendizado da história dos 
nossos antepassados, a fim de formar militantes, oriundos da população fazendo com que 
estes tomem consciência tanto dos materiais à sua disposição, quanto de sua 
responsabilidade na preservação e utilização dos mesmos, sujeitos ativos da sua própria 
história, na observação, construção e transformação consciente da sociedade. 
 

[...] a cidade precisa ser compreendida como território vivo, 
permanentemente concebido, reconhecido e produzido pelos sujeitos que a 
habitam. É preciso associar a escola ao conceito de cidade educadora, pois a 
cidade, no seu conjunto, oferecerá intencionalmente às novas gerações 
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experiências contínuas e significativas em todas as esferas e temas da vida 
(MOLL, 2009, p. 15 apud IPHAN, 2014, p.24). 

 
De igual maneira, é interessante evocar a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB – 9.394/96, 

que prevê em seu art. 1º: A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
(BRASIL apud IPHAN, 2014). 

É preciso formar uma sociedade de pessoas pensantes, cidadãos críticos-reflexivos que 
não pense somente, pelas outras pessoas, mas que formule seus próprios pensamentos, 
sendo capaz de transformar esta sociedade, porque não podemos parar de estudar, nem de 
agir, os não alfabetizados estão buscando projetos e programas de alfabetização e 
letramento. Se o ensino tradicional não foi suficiente para tornar uma sociedade letrada, mas, 
graças a movimentos de historiadores e militantes da causa fomos motivados para lutar por 
mudanças, por uma educação melhor e quem sabe um dia ela seja de qualidade, porque assim 
teremos também qualidade de vida. Porque: “Se a educação não muda o homem, sem ela 
tampouco o mundo muda”(Paulo Freire). 
 
8 CONCLUSÃO 
 

Acredita-se que a educação é a única forma de manter vivo os costumes e tradições 
de um povo, por meio de uma aprendizagem significativa, de um currículo que aborde a 
cultura e a história de um povo, buscando assim uma valorização, principalmente da cultura 
local, contribuindo para que se mantenha em observância a cultura, mesmo diante de tantas 
adversidades que impedem a expansão cultural e da falta de políticas públicas que viabilizem 
de forma impulsionadora a evolução da mesma, mantendo firme as origens e os valores dos 
nossos ancestrais.  

Nesse contexto busca-se contribuir e valorizar a Lei nº 10.639/2003, que solicita a 
inclusão de conteúdos curriculares relativos à história e cultura das sociedades indígenas e 
afro-brasileiras nas escolas, uma vez que sabemos que é impossível construirmos nossa 
história sem resquícios da história dos nossos antepassados, sem as lembranças, sem os 
sentimentos... São os fragmentos da história dos ancestrais que formam nossa identidade, 
partindo do aculturamento de povos e miscigenação de raças.  
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AS CONDIÇÕES DE ACESSO À ESCOLA FORMAL PARA CRIANÇAS E JOVENS CIRCENCES62 

Antonio Elder Nolasco63 
Francisca Jeane da Silva64 
Allan Phablo de Queiroz65 

 
RESUMO: Nascer e crescer no circo é um modo de vida que se diferencia bastante do padrão 
de vida estabelecido pela sociedade contemporânea, sobretudo no que diz respeito às formas 
de moradia, aprendizado, convivência social e do acesso à educação formal. Levar uma vida 
nômade traz obstáculos e adversidades, que dificulta o acesso das pessoas que vivem no circo 
à escola, principalmente devido às exigências impostas pelo sistema de ensino brasileiro, cuja 
exigência de regularidade, de certa forma, impede a continuidade dos estudos de muitas 
crianças e jovens de família circense. Sabe-se a rigor, que para iniciar os estudos em uma 
instituição escolar, uma criança precisa estar regularmente matriculada, ter pontualidade, 
assiduidade, realizar tarefas, além de se submeterem à um processo de avaliação realizada 
pelos professores, exigências difíceis de serem cumpridas pelas crianças e jovens circenses em 
função do modo de vida de suas famílias. Preocupado com essa realidade, o presente trabalho 
tem como objetivo analisar como as pessoas de família circense, realizam o processo de 
educação formal, visto que vivem em condições de itinerância. Nesse sentido, esse artigo 
problematiza o acesso das crianças e jovens circenses ao sistema escolar, os obstáculos 
enfrentados a partir de narrativas coletados em entrevistas com artistas circenses, seus 
familiares e professores. Confrontam-se questões sobre educação formal e não formal e a 
legislação brasileira que atende a essas especificidades. Fundamenta-se na Constituição 
Federal Brasileira (CF 1988), no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Estatuto da 
Juventude, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB (9394/1996), CNE (Conselho Nacional 
da Educação), MEC, em Projetos de Lei da Câmara dos deputados. Dialoga com autores que 
tratam da referente temática, bem como autores que defendem a perspectiva de uma escola 
democrática e inclusiva. Dentre outros: Xavier (2009), Santana (2012), Abreu e Silva (2009), 
Brandão (2007), Saviani (1991). 

Palavras-chave: Educação, circo, jovens, obstáculos, itinerância. 

 
1 INTRODUÇÃO  

 
Quando vamos ao circo nos contagiamos com magia das cores e a beleza do 

espetáculo, cada espectador, ao seu modo, se identifica e tem preferência por um 
determinado número que considera especial.  
 Há aqueles que preferem os palhaços, pela descontração e o riso, outros porém, 
preferem um número que apresente um certo grau de adrenalina, como por exemplo, o globo 
da morte ou trapézio, enfim, todos de uma maneira ou de outra se envolvem no fantástico 
mundo que só o circo é capaz de proporcionar.     
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UERN e do PPGCISH – UERN. E-mail: ana.morais10@hotmail.com 
63 Professor da educação básica e mestrando no PPGCISH UERN. E-mail: eldernolasco@hotmail.com 
64 Professora da educação básica e mestranda no PPGCISH UERN. E-mail: jeanesilva1.js@gmail.com 
65 Graduado em Ciências sociais – UERN. E-mail: allan_shalom@hotmail.com 
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 Ao prestigiar o espetáculo o público vibra, sorri e aplaude, ou seja, se envolve 
completamente em uma atmosfera que une emoção e a expectativa quanto a próxima 
atração. No entanto, esse público pouco sabe a respeito da preparação dos espetáculos, como 
também de questões referente ao cotidiano destes artistas. 
 Esse público/espectador, por exemplo, não imagina como é ter uma vida em situação 
de itinerância, isto é, em deslocamento constante, sem uma residência fixa, situação esta, 
que dificulta as condições de acesso ao sistema de educação formal, por parte de crianças e 
jovens que vivem “no circo tradicional, de famílias nômades” (Xavier, 2009). 
 Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a analisar as condições de escolaridade 
formal de crianças e jovens que vivem em situação de itinerância e como elas conseguem 
estudar, assim como também dar continuidade a sua vida escolar, em meio as dificuldades 
impostas pela vida nômade.  
 Deste modo, com base na Constituição Federal brasileira – CF (2008), leis 
complementares, problematização de teóricos que abordam a referida temática, como 
também através de entrevistas com artistas do circo e seus familiares, pretendemos 
compreender como e em que condições ocorre esse processo educativo. Para isso, 
analisaremos situações desde o momento da matrícula, a socialização em sala de aula, até a 
permanência destas crianças e jovens na escola formal, buscando identificar os obstáculos por 
elas enfrentados.  
 Assim, mediante a relevância da temática abordada, pretendemos fazer uma discussão 
em torno do cumprimento das leis que tratam especificamente do tema mencionado, já que 
de acordo com Brandão (2007) no Brasil 
 

“Entre o pensado e o vivido há diferenças, as pessoas do país – protestam e cobram, de 
quem faz a lei, que pelo menos ela seja cumprida: que haja liberdade na educação e, através 
dela, que a escola exista para todos e seja distribuída por igual entre todos. (BRANDÃO, 
2007, p.58) 

  
 Contudo, na perspectiva de poder analisar as leis que tratam sobre as condições da 
educação formal para grupos itinerantes, esperamos que este artigo possa contribuir para 
uma reflexão acerca das questões culturais, sociais e econômicas do nosso país, que se 
encontram inseridas nesse contexto. Assim, esperamos que este trabalho possibilite novas 
discussões e uma maior visibilidade da arte e da educação no meio acadêmico.  
 
2 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS  

 
 A educação está presente em várias fases da nossa vida – seja na infância, na 
adolescência ou na idade adulta, como também em vários lugares: em casa, na escola, na rua, 
na igreja, ou seja, a educação perpassa por todas as nossas relações sociais, Isso significa dizer 
que estamos sempre envolvidos com a educação.  

De acordo com Brandão (2007), “ninguém escapa da educação”, isso implica dizer, que 
a nossa vida é sempre permeada por processos educativos. A educação está sempre nos 
conduzindo para aprender, para ensinar e para aprender-e-ensinar, assim, o processo 
educativo   possibilita caminhos que nos instiga ao saber, o fazer, o ser e o conviver nas nossas 
múltiplas relações sociais.    
 No entanto, Brandão nos convida a pensar sobre as diferentes formas e modelos de 
educação, ao afirmar  
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Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar 
onde ela acontece (...) o ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional 
não é o seu único praticante. (BRANDÃO, 2007, p. 10) 

 

  Nesse sentido, o autor abre espaço para uma discussão em torno das diversas formas 
e modelos de educação, como também a respeito dos lugares, maneiras de ensinar e 
aprender, ou seja, de como, onde e por quem esse processo educacional pode ser conduzido.  
  Ao analisarmos as condições de aprendizagem e experiências vividas por crianças e 
jovens de famílias circenses, consideramos que os conhecimentos prévios dos alunos são 
muito importantes na construção do saber, assim, como bem descreve Brandão (2007), ao 
referir-se que “a criança vê, entende, imita e aprende com a sabedoria que existe no próprio 
gesto de fazer a coisa”. Nesse sentido, as atividades realizadas no circo, principalmente 
aquelas que requer um significativo grau de concentração, coordenação motora e é nutrida 
de satisfação na sua realização, podem perfeitamente contribuir para um bom desempenho 
do aluno circense em sala de aula.   
  A respeito das atividades voltadas para a construção dos números a serem 
apresentados nos espetáculos circenses, que possibilita o desenvolvimento cognitivo das 
crianças e jovens do circo, o circense Nil Moura, palhaço espaguete, integrante do Circo Grock, 
faz o seguinte comentário 
 

(...) Você pega um objetozinho numa mão e joga pra outra mão – aprender malabares. Eu 
começo a trabalhar os dois hemisférios, eu começo a trabalhar o globo ocular... se eu perder 
a atenção, meu objetinho cai, então eu vou trabalhar a atenção. (...) eu estou trabalhando 
sem ninguém mandar, eu estou com o objeto desafiando a mim mesmo (...) isso trabalha 
um nível de concentração tão alto, que você não tem ideia. Esses meninos da gente aqui, 
eles vão para o vestibular e passam sem fazer cursinho (...) outro rapaz que era malabarista 
da gente aqui, ele tirou em quinto lugar em ciência da computação (...) cabeça aberta, com 
um nível de concentração altíssimo (...) autoestima que você consegue resolver situações 
que você nem imagina (...) quando você vai pra dentro de sala, seu nível de atenção 
melhorou demais. 

  

 Deste modo, percebemos que a educação se dar de forma difusa em todos os mundos 
sociais, visto que a mesma, “existe sob tantas formas e é praticada em situações tão 
diferentes, que algumas vezes parece ser invisível, a não ser nos lugares onde exista alguma 
placa na porta contendo o seu nome”. (BRANDÃO, 2007, p. 16) 
 Corroborando com esse pensamento, Abreu e Silva (2009) descreve a semelhança 
existente entre o ensinar/aprender no circo tradicional, que de acordo com os autores exige 
compromisso e dedicação entre ambas as partes, algo que se assemelha a relação 
professor/aluno em sala de aula  
 

O ensino e a aprendizagem, semelhantes aos esquemas formais da relação de 
professor/aluno, continham mais do que ensinar a deslocar o corpo, mais do que 
comparecer em horários marcados diariamente. O fim da “aula” não acontecia ao toque do 
“sinal”. Os mestres estavam presentes para explicar cada momento da elaboração, 
construção e manutenção dos aparelhos, do material do circo em geral; mostrando a 
relação de confiança e segurança que o trabalho representava para cada um e para os 
outros. (ABREU E SILVA, 2009, p. 105) 

 

 Ainda de acordo com Abreu e Silva (2009), a transmissão do saber circense fez desse 
mundo uma escola única e permanente. Para os autores, esse saber, essa arte ancestral e 
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única que é o circo, só se perpetua graças a dois mecanismos: a transmissão do saber de pai 
para filho e o ensino proporcionado por uma escola.  
 Dentro desta compreensão de saberes distintos, Brandão (2007), nos lembra que a 
educação surge inicialmente sem classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas, 
em um processo que podemos denominar de “educação informal”. Só depois é que se 
apresenta com a estrutura e “modelo formal/escolar” na qual a conhecemos hoje, ou seja, 
com as instituições de ensino, salas de aula, conteúdos programáticos, professores e métodos 
didáticos/pedagógicos.  
 Assim, no que diz respeito a sua configuração formal, a Constituição Federal (CF 1988), 
no CAPÍTULO III DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO – assegura a educação como 
um direito fundamental de todos,   

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Art. 205, CF 1988) 

 

 Deste modo, vide art. 206 da CF (2008) e art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB (1996), o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), no seu art. 53, 
assegura a criança e ao adolescente uma educação pautada na (...) igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola”. 
 No entanto, Saviani (1991), ressalta que essa “igualdade precisa existir em termos reais 
e não apenas formais”. Ou seja, não basta apenas que existam leis para normatizar a 
educação, se faz necessário também que estas leis sejam de fato colocadas em prática - com 
o intuito de atender a todos, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação.  

 
3 A REALIDADE DO ALUNO CIRCENSE DIANTE DAS EXIGÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FORMAL 
 
 De acordo com Xavier (2009), para fundamentar o direito da criança circense à efetiva 
inclusão escolar, é utilizada a Legislação Federal como parâmetro, que através da Lei nº 6.533, 
de 24 de maio de 1978, em seu Artigo 29, já assegurava que  
 

Os filhos dos profissionais de que trata esta Lei, cuja atividade seja itinerante, terão 
assegurada a transferência da matrícula e consequente vaga nas escolas públicas locais de 
1º e 2º Graus, e autorizada nas escolas particulares desses níveis, mediante apresentação 
de certificado da escola de origem”. (BRASIL, 1978)  

 

 Como podemos perceber, existe uma legislação especificamente voltada para 
problema abordado no presente trabalho, cuja finalidade será analisar como as crianças e 
jovens de família circense, realizam o processo de educação formal, visto que vivem em 
condições de itinerância.  
 Para   Xavier (2009),  
 

Por serem nômades, as crianças de circo não frequentam uma única escola por ano, como 
é o comum. Elas precisam mudar de escola frequentemente durante o período letivo, 
trocando de instituições de ensino por bimestres, por mês, por quinzenas e até mesmo a 
cada semana, dependendo da necessidade de deslocamento”. (XAVIER, 2009, p. 119-120) 

  
 Nesse sentido, é importante destacar o Projeto de Lei 6.903/2002, proposto pelo 
Senador Roberto Requião, que considera crime a negação de vagas em escolas públicas aos 
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alunos em situação de itinerância (Santana, 2012), este projeto introduz o parágrafo único ao 
artigo 29 da Lei 6.533/78, nos termos a seguir descritos:   

 
A recusa da vaga em escolas públicas do ensino fundamental importa crime de 
responsabilidade da autoridade competente, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, sujeitando-se o infrator à perda do cargo, nos termos dos arts. 78 e 
79 da Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950. (BRASIL, 2002) 

 

 No entanto, diante das condições de acesso à escola formal por parte de crianças e 
jovens circenses, a partir de PROJETO DE LEI N.º 3.543-A, DE 2012 de acordo com o Artigo 1º 
- Da resolução nº 3 de 16 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Educação e Câmara de 
Educação Básica “As crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância deverão ter 
garantido o direito à matrícula em escola pública, gratuita, com qualidade social e que garanta 
a liberdade de consciência e de crença”.  
 De acordo com o parágrafo único da mesma resolução  
 

São considerados crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância aquelas 
pertencentes a grupos sociais que vivem em tal condição por motivos culturais, políticos, 
econômicos, de saúde, tais como ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores 
itinerantes, acampados, circenses, artistas e/ou trabalhadores de parques de diversão, de 
teatro mambembe, dentre outros”. (Resolução nº 3 de 16 de maio de 2012).  

 
 Nesse sentido, de acordo com o artigo 2º, os sistemas de ensino deverão adequar-se 
às particularidades desses estudantes. Onde deverão, por meio de seus estabelecimentos 
públicos ou privados de Educação Básica assegurar a matrícula de estudante em situação de 
itinerância sem a imposição de qualquer forma de embaraço, preconceito e/ou qualquer 
forma de discriminação, pois se trata de direito fundamental mediante auto declaração ou 
declaração do responsável.  (Art. 3º da Resolução nº 3 de 16 de maio de 2012). Portanto, não 
há dúvidas quanto a existência das leis e de suas exigências. No entanto, o que se constata 
muitas vezes é a falta do seu cumprimento, pois mesmo existindo, muitos dos seus 
beneficiários a desconhecem, como também, algumas instituições de ensino, ignoram e 
recusam a sua implementação.   
 Como já foi mencionado anteriormente, o aluno de origem circense tem direito a 
escola e a educação formal como qualquer outro cidadão. É um direito assegurado com base 
na Constituição Federal (1988). No entanto, há relatos que descrevem dificuldades e 
preconceitos sofridos por parte desses alunos.  
 Nesse sentido, o presente trabalho faz uma descrição sobre a realidade e as exigências 
da educação formal do aluno de origem itinerante. Para isso, fizemos a observação de dois 
casos específicos, retratados a respeito da temática proposta - onde visitamos dois circos, o 
circo 1 — Fuxiquinho circo Show, e, Circo 2 — Babalu Circus. Em ambos os circos, a partir da 
observação cotidiana e de entrevistas com alunos em idade escolar, podemos constatar a 
existência de obstáculos ao aceso e a permanência na escola por parte desse grupo social. 
 O primeiro circo a ser visitado foi o Fuxiquinho circo show, na ocasião entrevistamos 
Emily Campelo (15 anos), componente da quarta geração de uma família de artistas 
circenses. A jovem estudante que está cursando a 2ª série do ensino médio, é filha do 
palhaço Fuxiquinho e neta do saudoso Horácio Campelo (falecido recentemente).  
 Em conversa com Emily, no mês de janeiro de 2018, na cidade praia de Tibau, 
perguntamos para a joven artista se a vida no circo atrapalhava os seus estudos, ocasião em 
que a mesma responde   
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Como eu vivo isso desde sempre, eu já me acostumei, só é aquela coisa, quando chego em 
uma cidade faço a matricula, aí estudo o tempo que o circo tá na cidade, aí quando vou 
embora peço a transferência - já vou pra outra escola e assim vai.  

 
 De acordo com Emily, ela passa em média por 15 a 18 escolas por ano e pelo fato de 
ser extrovertida, apesar de ficar em torno de duas a quatro semanas em cada escola, consegue 
fazer amizade e mantê-las mesmo a distância, através das redes sociais. O que difere dos 
jovens estudantes antes do advento da internet, que perdiam rapidamente os contatos e 
consequentemente as relações de amizades com maior facilidade. Lembrando que muitos 
desses jovens do passado, também poderiam não apresentar a mesma característica de 
‘extrovertida’ longe do picadeiro do circo, que a jovem Emily apresenta em dias atuais. A 
cibercultura, muito contribui para a questão de permanência dos contatos sociais. 
 A jovem artista circense, diz, ainda, que não encontra dificuldade para se matricular, 
pois a maioria das escolas que estuda são particulares. Um ponto, que facilita sua vida, 
enquanto estudante.  
  Perguntada sobre o que pensa em fazer quando concluir o ensino médio, ela responde 
que no momento só pensa no circo. Quando interrogada sobre o seus sonhos e projeções para 
o futuro, responde, “Muita gente me pergunta isso, mas é como se eu já tivesse vivendo meu 
sonho (...) que é o circo... de tá fazendo o que eu gosto, o que eu amo e eu sempre vou 
continuar no circo”. 
 Indagada sobre a possibilidade de realizar outra atividade em horários livres da sua 
atuação no circo, Emily é enfática ao dizer que não, pois de acordo com a jovem artista e 
estudante, o acúmulo de atividades pode comprometer os seus estudos e a qualidade dos 
seus números. O que lembra as palavras do já citado palhaço espaguete, em relação ao nível 
de concentração que o jovem desenvolve, além da autoestima, que o deixa capaz de resolver 
situações problemas ou assumir compromissos, como por exemplo, dentro e fora da sala de 
aula, o que deixa o nível de atenção bem melhor. Ainda segundo o palhaço mencionado, isso 
contribui para o bom desempenho do aluno que também é circense, nas provas de nível 
nacional, como vestibulares ou ENEM. 
 A jovem argumenta que prefere se dedicar aos estudos e se especializar nas suas 
performances (Bambolê, trapézio, malabarismo, dançarina...) para que as mesmas sejam bem 
feitas e possa agradar ao público. Portanto, percebemos que nessa primeira entrevista, não 
houve relatos que indicasse a situações de preconceitos e discriminações por parte das 
instituições, nem de colegas de sala de aula.  
 No circo 2 — Babalu Circus, entrevistamos a estudante Yasmim Acadias (19 anos), que 
hoje frequenta a faculdade de Direito de uma instituição particular em Mossoró. A mesma 
relatou ter sofrido preconceito ao tentar se vincular a escola formal. O preconceito descrito 
foi por parte da administração escolar em não aceitá-la 
  

(...) uma vez em uma escola em Iraúna no estado da Paraíba, eu estava em sala de aula e a 
diretora mandou eu sair da sala, dizendo que eu não estava matriculada , sendo que minha 
mãe tinha ido na escola um dia antes e eu estava matriculada como todo mundo, só que a 
diretora disse que eu não estava (...) ela não teve o cuidado de me chamar separadamente 
(...) ela me expulsou da sala na frente de todo mundo, dizendo que eu não tinha o direito 
de tá ali, porque não tinha vaga e eu podia ser do circo ou de qualquer lugar, mas eu não 
deveria estar ali. (...) eu chorei muito, foi muito constrangedor (...) aí eu liguei pra minha 
mãe vir a escola e verificaram que eu estava matriculada, inclusive com todos os 
documentos exigidos pela direção. A diretora veio me pedir desculpas dizendo que tinha 
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havido um mal entendido, pensava que tinha falado que vinha do sitio e não do circo. Daí 
então, o tratamento comigo passou a ser totalmente diferente, inclusive recebi até livros, 
coisa que nunca tinha ocorrido antes.   

 

 A estudante também faz comentários a respeito de preconceitos por parte dos outros 
alunos, quando aceita por outras escolas, por se tratar de um integrante de circo.  Há 
sempre uma visão, segundo a estudante, por parte dos colegas de pensarem que o 
acompanhamento não seria igual, ou seja, que o aluno itinerante não apresenta condições de 
aprendizagem equivalente a deles, como também discriminação estereotipadas de “quem é 
do circo é drogado, vagabundo, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe de nada”.  
 No entanto, a estudante diz que sempre superou esse tipo de preconceito, uma vez 
que estudava muito em casa (no circo), e que as vezes era mais adiantada que os próprios 
colegas regulares. 
  Para Yasmim, o preconceito tende a subestimar a capacidade das pessoas oriundas 
do circo, ao firmar 

Muita gente quando eu falo que faço faculdade, que quero ter uma profissão, sem ser a 
do circo, ficam ignorando (...) perguntando como é que eu vou conseguir(...) não entende, 
como se eu fosse incapaz de conseguir. 

 
 Ainda de acordo com a estudante, na escola, existe também muito preconceito em 
relação as condições de vida no circo, como bem descreve  
  

Os colegas de turma as vezes nos fazem perguntas invasivas, indiscretas, que talvez não seja 
feita por mal, mas que nos deixa mal, tipo:  
Como é que você vive? vocês tem geladeira? vocês comem como?  
Mesmo sabendo que vivemos em uma situação que é diferente... é outra cultura, é outro 
modo de viver... eu digo que é uma vida normal, é do mesmo jeito (...) eu tenho uma vida 
normal, como qualquer outra pessoa. (...) Mas é muito chato, eu conheço pessoas do circo 
que deixou de estudar, que parou de estudar, só por causa dos colegas...você acredita?   

 

 No entanto, Yasmim diz que apesar de ter sofrido preconceitos na trajetória da sua 
vida escolar, percebe que um novo cenário se configura, quando ao acompanhar o início da 
vida escolar do seu sobrinho (4 anos), constata que os pais da criança não enfrentam 
grandes problemas em mantê-lo na escola.  
 Para ela, a situação também é mais favorável, uma vez que o circo está passando 
uma grande temporada em Mossoró e mesmo mudando de bairro, os pais da criança o 
mantém na mesma escola. Nesse sentido, para Abreu e silva (2009) “o circo será nômade 
também dentro desta mesma cidade, percorrendo os diferentes bairros, com diferentes 
tipos de públicos”. 
 Contudo, nos apoiando nos escritos de Ermínia Silva (2009), autora/pesquisadora e de 
origem circense, relata que por ser de uma nova geração, diferente dos mais tradicionais do 
circo, que recebiam ensinamentos voltados para dar continuidade a arte circense, ela 
juntamente com outros familiares ao chegarem  
 

“Em idade escolar, foram mandados para a casa de parentes que possuíam residência fixa, 

para iniciarem os estudos “formais” e construírem um “futuro diferente” e “melhor” que 
a vida que haviam herdado, segundo eles mesmos. (ABREU E SILVA, 2009, p.26) 
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 O que nos remete a ideia de que o preconceito apresentado nesta fala surgiu de dentro 
do circo para fora. A tendência é que os pais, talvez pensando em algo melhor, sugerem ou 
agem de forma que possibilite a seus filhos uma profissão diferente da sua. Por considerar 
desgastante. 

As situações vividas por Yasmim e Ermínia se assemelham, no sentido, das famílias 
apresentarem a preocupação das filhas buscarem uma profissão alternativa. No caso de 
Yasmim, mesmo fazendo faculdade, não se desvincula do universo circense, atuando como 
bailarina e vendedora de lanches na praça de alimentação do circo.  Assim, a jovem, sonha em 
se formar e poder desenvolver um trabalho que possa contribuir para incentivar e valorizar o 
circo.   
 Todavia, a realidade dos alunos circenses, não são iguais, muitas vezes não condiz com 
as exigências da educação formal. Por exemplo, em caso de famílias circenses mais humildes, 
que precisam da disponibilidade das escolas públicas, muitas vezes recebem “um não” como 
resposta, alegando que a vinculação desse tal aluno poderia atrapalhar o rendimento escolar 
das outras crianças. São “nãos” carregados de preconceitos, que acabam estereotipando a 
criança e o jovem circense.  
 Seria essa criança ou jovem incapazes de acompanhar o rendimento escolar dos 
colegas da sala? Seria eles um mal exemplo para a turma ou para a escola? Acreditamos que 
não, pois as crianças e os jovens circenses podem apresentar capacidades cognitivas iguais ou 
superiores as dos outros alunos, isso porque em seu cotidiano no circo, eles realizam tarefas 
individuais e coletivas que acentuam a capacidade de concentração, tornando-os 
compenetrados naquilo que fazem. Além do mais, são pessoas na maioria das vezes 
extrovertidas, com capacidades para rápida socialização e entrosamento com professores e 
colegas de turma.  
 Deste modo, as atividades circenses estimulam o trabalho em equipe, o respeito as 
diferenças e a agilidade de argumentação.  
 A possibilidade de um bom desempenho destes alunos só poderão ser constatadas se 
toda a comunidade escolar, independentemente da posição geográfica, abraçar a causa.  
 Contudo, mesmo sabendo da existência da lei, muitas famílias desistem de manter os 
filhos nas escolas por não encontrarem o apoio pedagógico necessário para sua permanência, 
ou seja, os problemas ocasionados pela falta de um acompanhamento adequado, muitas 
vezes terminam inviabilizando o acesso desse aluno itinerante ao ambiente da escola formal.  
 Nesse contexto, Saviani (1991) considera que a educação descumpre o seu papel de 
agente transformador, quando deixa de ser um instrumento de superação da marginalidade, 
pois de acordo com o autor, “a causa da marginalidade é identificada com a ignorância”. 
Assim, negar a educação a um determinado grupo, é torná-los ignorantes ao conhecimento e 
jogá-los as margens da sociedade. Portanto, dentro de uma perspectiva inclusiva, onde a 
educação possa inserir os indivíduos ao invés de excluí-los, o educador diz que, a educação 
 

só [...] será um instrumento de correção da marginalidade na medida em que contribuir 
para a constituição de uma sociedade cujos membros, não importam as diferenças de 
quaisquer tipos, aceitem-se mutuamente e respeitem-se na sua individualidade específica”. 
(SAVIANI, 1991, p. 8)  

  
Contudo, de acordo com Saviani, a instituição de educação deverá desenvolver 

estratégias pedagógicas adequadas às necessidade de aprendizagem dos alunos que sofrem 
discriminação 
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[...] implicando redobrados esforços por parte dos responsáveis pelo ensino, por parte dos 
professores, mais diretamente. O que ocorre, geralmente, é que, as condições de trabalho, 
o próprio modelo que impregna a atividade de ensino, as exigências e expectativas a que 
são submetidos professores e alunos, tudo isso faz com que o próprio professor tenda a 
cuidar mais daqueles que têm mais facilidade, deixando à margem aqueles que têm mais 
dificuldade. (SAVIANI, 1991, p. 45-46) 

  
Pois, de acordo com Saviani (1991) a educação deve ser uma atividade que supõe uma 

heterogeneidade real e uma homogeneidade possível, fazendo com a desigualdade existente 
no ponto de partida possa caminhar para uma igualdade no ponto de chegada. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Durante a realização dessa pesquisa, assumimos o desafio de buscar concretizar o 
objetivo de analisar o acesso a educação formal por parte da família circenses e quais os 
obstáculos enfrentados, já que a condição de itinerância é característica predominante do 
artista do circo. A partir das narrativas coletadas no discorrer da pesquisa ficou constatado 
que, a pesar da existência da Lei, que assegura o acesso a educação formal por parte das 
crianças e jovens circenses, o preconceito ou a não aceitação atrapalha o rendimento escolar 
dessas pessoas. 

Paralelo a isso, também foi observado que a partir da cultura existente no mundo do 
circo, as crianças e jovens, que se encontra em fase escolar, desenvolvem e também 
apresentam um nível de concentração nas atividades circenses que podem contribuir para o 
comprometimento do mesmo nas disciplinas escolares. Além, de promover uma autoestima 
elevada que contribui para a formação da cidadania e consequentemente, do bom 
desempenho do aluno diante das exigências da educação formal. Deste modo, as atividades 
praticadas no circo estimulam o trabalho em equipe, o respeito as diferenças e a agilidade de 
argumentação. 

Consideramos, sem dúvida que o grande "facilitador" durante todo o transcurso do 
trabalho foi a participação dos envolvidos em se deixarem ser observados. A predominância 
da característica ‘simpatia’ pôde ser de grande ajuda para conclusão deste relato. E 
culturalmente falando, o estudante circense dos dias atuais possuem melhores condições de 
manter ativo seu quadro de amizade, comparado ao jovem estudante anterior ao advento da 
internet. O que possibilita o estreitamento das relações sociais, esticando essa ‘simpatia’. 

Apesar disso, foi observado ainda que há uma visão, ainda preconceituosa por parte, 
as vezes, da própria comunidade escolar, de pensarem que o acompanhamento do jovem 
circense que busca a escola não seria igual, ou seja, que o aluno itinerante não apresenta 
condições de aprendizagem equivalente a deles, como também discriminação estereotipadas 
de “quem é do circo é drogado, vagabundo, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe de 
nada”.  São fatos descritos e coletados a partir da técnica de entrevista que muito contribuiu 
para o desenrolar desse artigo.  

Como já citado anteriormente, o aluno de origem circense tem direito a escola e a 
educação formal como qualquer outro cidadão e sem constrangimento. É um direito 
assegurado com base na Constituição Federal (1988). No entanto, foi observado que, a 
realidade desses alunos, não são iguais, muitas vezes não condiz com as exigências da 
educação formal. Há famílias mais abastardas que mantem seus filhos em escolas privadas a 
cada porto que ancora. E há famílias circenses mais humildes que precisam da disponibilidade 
das escolas públicas e que muitas vezes recebem “um não” como resposta, alegando que a 
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vinculação desse tal aluno poderia atrapalhar o rendimento escolar das outras crianças. São 
“nãos” carregados de preconceitos, como já mencionado antes, que acabam estereotipando 
a criança e o jovem circense.  

Percebemos que a normatização, a Lei, não é suficiente, existe à necessidade da 
conscientização e orientação acerca desta temática, sendo preciso dar continuidade a novas 
pesquisas. 
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RESUMO: Este artigo propõe realizar uma investigação científica acerca do número de 
produções, contribuições e viés postos em relevância relacionados a pesquisas baseadas em 
elementos formativos presentes nas narrativas de professores universitários, que saíram da 
escola da zona rural e chegaram à Universidade. O intuito é buscar trabalhos que apontem 
para a construção da resiliência frente às adversidades cotidianas e a prática da posição 
subjetiva, enquanto protagonistas da mobilidade social e cultural destes sujeitos. A busca foi 
feita no Banco de Dados Teses e Dissertações – BDTD, restrita a materiais concluídos no 
período de 2012 a 2017, produzidos em Universidades de todo o Brasil. O percurso 
metodológico da pesquisa foi evidenciado no transcorrer do texto, de forma a apresentar 
todas as possibilidades de buscas utilizadas como: a combinação de palavras-chave, de filtros 
e recursos booleanos. Os trabalhos encontrados, a partir das palavras-chave: ‘resiliência’, 
‘posição subjetiva’ e ‘formação humana’, não abordam o estudante da zona rural, conforme 
proposta do estudo, mas trazem contribuições conceituais, características e determinantes 
que consideramos importantes para a discussão do presente artigo e que, futuramente, 
subsidiarão uma pesquisa mais aprofundada sobre a problemática apresentada. 

Palavras-Chaves: Formação. Resiliência. Educação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
É comum ouvirmos falar sobre a importância da Educação na vida de crianças e jovens 

como forma de vislumbrar um futuro melhor. No Brasil, “A educação é um direito de todos” 
(BRASIL, 1988). Este artigo constitucional é veiculado em propagandas dos mais diversos 
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meios de comunicação da federação. Porém, neste país de dimensões continentais, até os 
dias atuais, não se conseguiu efetivar a oferta de uma educação de forma igualitária para 
todos os seus cidadãos. Várias são as especificidades que permeiam a educação e apontam 
para a necessidade de adequações e melhorias no que concerne à cultura, economia e a 
diversidade de cada Estado e Município, de modo a observar as pequenas variações que 
ocorrem da comunidade rural para o meio urbano. 

Devido aos diferentes contextos que estão presentes nas diversas localidades, políticas 
públicas que são pensadas nos grandes centros não, nem sempre, são aplicáveis à zona rural 
de uma pequena cidade. A escola pública urbana, de certa forma, privilegiada pela sua 
localização  

geográfica, não está isenta das dificuldades de manutenção, do recebimento de baixos 
recursos ou desvio deles, do sucateamento, da violência, do despreparo dos profissionais, da 
evasão escolar e da intolerância praticada todos os dias. O que dizer então de uma escola, 
normalmente, está afastada territorialmente, longe dos interesses do capital urbano e 
distante dos olhos da “sociedade”. Uma escola que existe para garantir o direito de todos, 
porém, boa parte das práticas a serem implementadas, limitam-se ao papel. Indago-me, 
portanto, sobre a real situação da escola pública localizada na zona rural. Chegamos a 
conjecturar que todas as dificuldades já citadas pela escola urbana são vivenciadas pela escola 
da zona rural de forma dobrada.  

É comum ouvirmos falar sobre a fragilidade do ensino das escolas situadas da zona 
rural. Não se trata de uma generalização, no sentido de afirmar que nenhuma escola afastada 
do centro urbano tenha um ensino de qualidade. Na verdade, são situações que se 
apresentam com mais frequência nas localidades rurais, e que consequentemente, exigem um 
pouco mais de esforço do aluno que deseja permanecer nos estudos, como:  salas 
multisseriadas, nas quais uma única professora precisa assistir alunos de 3 e até 4 níveis 
diferentes, em graus diferenciados de alfabetização; livros que trabalham elementos da 
cidade, por vezes, inatingíveis para os recursos financeiros limitados da zona rural; escassez 
de água;  alimentos restritos;  brinquedos reciclados; crianças filhas de pais analfabetos, que 
vêm de famílias enormes, sustentadas pelo ganho com a lavoura, que nem sempre é 
satisfatório por causa da seca;  crianças que com frequência precisam ajudar os pais na roça, 
em detrimento dos estudos;  assistência médica inexistente ou precária. Todas estas são 
situações que pontuais ou em conjunto tornam o cotidiano escolar mais difícil. 

Ensaiamos nas palavras do teórico Bernard Charlot (2014, p. 76) quando ele afirma que 
“Cada um de nós tem uma forma singular de viver sua posição social. Temos uma posição 
social objetiva, mas também uma posição social subjetiva”. Frente a esta alegação, 
exemplificamos mediante a temática trabalhada que entendemos a posição objetiva como 
aquela em que o aluno está inserido, em dificuldades no domicílio, precariedades no ensino 
básico, porém, o seu foco é na sua posição subjetiva, no seu futuro, na profissão que almeja 
desenvolver, no patamar social que pretende chegar.  

Na UERN, há exemplos de docentes que viveram o percurso: escola pública da zona 
rural – universidade. Em diálogo informal como estes professores, é encantador percebermos 
a riqueza de experiências contidas em suas narrativas. Deste modo, pretendemos identificar 
no percurso vida dos sujeitos, que saíram da escola isolada da zona rural e chegaram à 
Universidade, elementos formativos e a prática da posição subjetiva como coadjuvante na 
edificação da resiliência.  Subjetividades que acreditamos serem capazes de formular teorias 
e aprendizados que podem trazer contribuições enquanto seres humanos inacabados que 
somos.  
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 Enquanto percurso metodológico, inicialmente buscamos no Banco de Dados Teses e 
Dissertações – BDTD, uma busca não linear, pois a medida que a pesquisa ia tendo resultados 
negativos ou insatisfatórios, novas possibilidades eram forjadas para que as perguntas 
viessem a ser respondidas ao contento.  

Ao realizarmos a revisão de pesquisas que tratam da prática da posição subjetiva, 
resiliência e a formação por meio das narrativas de ex-alunos de escolas de zona rural, 
organizamos o estudo em 3 campos: 1- Resiliência 2- Posição subjetiva 3- Formação Humana, 
de modo a envolver o objeto de investigação. Os objetos centrais da pesquisa, foram 
pesquisados isoladamente e em seguida agrupados com outras palavras levando em 
consideração a sua relação com a problemática. Nas discussões, o percurso metodológico de 
busca será evidenciado à medida que forem utilizados, como exemplo: a utilização de filtros, 
dos operadores lógicos booleanos70, número de trabalhos encontrados no total, os descartes 
e as relevâncias a serem postas em discussão. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 Buscamos por meio das palavras-chave: ‘resiliência’, ‘posição subjetiva’ e ‘formação 
humana’, trabalhos que discutissem a construção da resiliência e a prática da posição 
subjetiva, por ex-alunos da escola da zona rural que chegaram à Universidade e atualmente 
atuam na docência do Ensino Superior. A expectativa era encontrar trabalhos que trouxessem 
essa discussão baseada nas narrativas (auto)biográficas de ex-alunos da zona rural.  

A pesquisa teve início no Banco de Dados Teses e Dissertações – BDTD, e ocorreu nos 
dias 14 e 15 de novembro de 201771. Inicialmente, utilizamos um padrão de filtros para todas 
as buscas, refinando-as por: período de produção 2012 a 2017, apresentados em língua 
portuguesa e área de conhecimento das Ciências Humanas/Educação. Após a aplicação dos 
filtros, selecionamos os títulos dos trabalhos que chamaram atenção, em seguida examinamos 
os resumos destes, e quando confirmado o interesse, realizamos a leitura da 
introdução/considerações finais e/ou capítulos da tese/dissertação. 

Iniciamos a busca pela palavra resiliência. Ao todo encontramos 437 materiais sobre o 
assunto. Refinamos um pouco mais a busca inserindo o filtro por assunto “Educação” e 
“Educação do Campo”, resultando em 7 trabalhos. Dos trabalhos listados, nenhum tratava do 
termo resiliência, dentro do contexto buscado. Permanecemos na busca pelo termo 
resiliência, e realizamos as seguintes associações de palavras-chave e elementos booleanos: 
Resiliência AND aluno; Resiliência AND escola rural; Resiliência AND aluno AND educação rural 
e Resiliência AND imaginação, porém nenhum dos achados propunha contribuições para esta 
pesquisa. 

Diante dos achados negativos, insistimos na alteração da filtragem da busca para que 
pudesse trazer considerações sobre o pano de fundo deste estudo que é a resiliência. 
Digitamos somente a palavra resiliência, realizamos a busca dentro do período estipulado, 
porém excluímos a área de Ciência Humanas/Educação como filtro, e assinalamos a filtragem 
somente pelo assunto ‘resiliência’. Foram encontrados 52 trabalhos.  Escolhemos 3 trabalhos 
(Sakotani, 2016; Calandro, 2013 e Souza, 2015), os quais apresentaremos a seguir, a partir da 
                                                           
70 São palavras ou símbolos que informam ao sistema de busca como combinar os termos da pesquisa. 
71 É importante citar as datas em que a pesquisa foi realizada pois diariamente trabalhos das mais diversas 

temáticas são inseridos no BDTD. 
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leitura de seus resumos, em seguida do texto completo, coleta que trouxe considerações que 
qualificamos como úteis para trabalhar em um futuro trabalho dissertativo. 
 
 
3 RESILIÊNCIA: CONCEITOS E DETERMINANTES 
 

Inicialmente destacamos o trabalho de dissertação “Resiliência, educação e escola: um 
balanço das produções científicas de 2000 a 2013”. Sakotani (2016) fez um balanço dos artigos 
científicos, teses, dissertações e livros sobre resiliência e educação. O material compilado 
passou primeiramente por uma revisão sistemática de leitura, sendo que foram selecionados 
apenas aqueles que estabeleceram relações entre o tema.  Para Sakotani (2016), dentre os 
principais achados da pesquisa, estão as relações estabelecidas pelos sujeitos, as quais a 
autora considera um fator determinante para a construção da resiliência. O professor e a 
família, segundo o estudo, são principais aliados no enfrentamento de situações difíceis. 
Ambos são fundamentais para a constituição de uma personalidade resiliente, mas 
dependendo das condutas que adotem, podem contribuir para resultados contrários.  

No primeiro capítulo da dissertação, Sakotani (2016) discute os diversos conceitos 
implicados para o termo resiliência de forma científica, no caso de artigos, dissertações e 
teses. A autora destaca que no Brasil, a temática da resiliência em articulação com a educação 
como objeto de pesquisa tem pouca visibilidade, fato percebido durante sua pesquisa 
exploratória em relação às produções sobre a temática já elaboradas.  

Dentre os seus primeiros escritos Sakotani (2016) chama atenção para a concepção 
preconceituosa na qual vem sendo compreendida a resiliência dentre os trabalhos 
pesquisados. “Logo, entende-se que uma pessoa “resiliente” é aquela bem sucedida em 
alguns aspectos da vida, e o “não resiliente” seria aquele que não é bem sucedido, sem 
considerar outras esferas da vida em que este mesmo indivíduo é capaz de superar as suas 
dificuldades” (SAKOTANI, 2016, P.16). Portanto, os trabalhos vêm discutindo a resiliência para 
sujeitos que estão obtendo sucesso frente às adversidades e estigmatizam como não 
resiliente sujeitos que enfrentam os mesmos riscos e não tem os mesmos resultados. Porém, 
o que é sucesso? O que é adversidade? São fatores que variam de sujeito para sujeito, de 
cultura para cultura, e precisam ser tratados de forma dinâmica, pois cada situação apresenta 
um contexto diferente. 

São citados por Sakotani (2016) vários autores que trabalham o termo resiliência e que 
em alguns momentos têm-se definições aproximadas do termo. A ‘resiliência tem caráter 
construtivo e não é inato ao sujeito’ (Assis et. al, 2006, p. 20 apud Sakotani, 2016, p. 18), 
entendimento que vai ao encontro Rachman (2008) que compreende a resiliência como um 
traço de personalidade, mas também como um processo dinâmico e transitório que o 
indivíduo apresenta frente a uma situação adversa (apud Sakotani 2016, p. 18). A construção 
da resiliência é um processo complexo e heterogêneo, por não depender de um único fator, 
e de sua apresentação acontecer de forma singular para cada sujeito. A resiliência é 
apreendida e aprimorada com as vivências, característica que passa a compor a identidade do 
sujeito mesmo sem perceber. A edificação de caminhos alternativos diante das dificuldades, 
pode ser uma característica de um sujeito que teve uma educação pautada no diálogo e no 
incentivo a buscar mais, mas também pode estar presente na vida de outro que, enquanto 
órfão nunca teve a proteção e o amor para fortalecer-se na permanência em uma situação 
adversa, como forma de sobrevivência.  
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Groetberg (1995, apud Sakotani, 2016, P.18) amplia a visão sobre a resiliência e afirma 
que “é a capacidade de [...] se prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das 
adversidades; e Masten (2001, apud Sakotani, 2016, P.18) diz que a resiliência é um processo 
multifacetado e dinâmico que ao interagir com as adversidades da vida, o sujeito incrementa 
o seu poder de superação e adaptação emocional. Além de superação, Groetberg (1995, apud 
Sakotani, 2016, P.18) atenta para a prevenção das adversidades, maturidade que só pode ser 
adquirida com enfrentamento dos infortúnios do cotidiano que trazem o incremento da 
sensibilidade e da percepção aguçada para novas possibilidades, propostos por Masten (2001, 
apud Sakotani, 2016, P.18). A maturidade e as experiências surgem como catalisadores do 
desenvolvimento da resiliência nos sujeitos. 

Luthar (1993, apud Sakotani, 2016, P.18) divide a resiliência em acadêmica, social e 
emocional, e afirma que as três estão imbricadas no espaço escolar, e que ao transitar por 
este ambiente o aluno tem a oportunidade de exercitar a sua resiliência adaptando-se ao meio 
ou não. A escola é um local de crescimento não só acadêmico, mas pessoal. O sujeito tem a 
possibilidade de enfrentar a si mesmo, no que concerne a timidez, a busca por relações 
grupais, as dificuldades em determinadas disciplinas, mas também a superação diante das 
reprovações, do bullying, das frustrações vivenciadas mediante o poder aquisitivo de alguns 
colegas.  

Pais e professores devem acompanhar o progresso pessoal e social, para mediar 
situações que exacerbem a capacidade de resolução do alunado. A permissividade deve estar 
presente para que a criança/jovem encontre seus próprios caminhos, como forma de exercício 
e maturação emocional dos sujeitos implicados. Libório e Ungar (2009, apud Sakotani, 2016, 
P.19), entendem que o enfrentamento de situações críticas, por eles denominadas de 
‘tensões’ levam ao desenvolvimento psicossocial, culminando em resiliência e bem-estar. Este 
bem-estar conduz à conotação de calmaria sentimental proporcionada após o enfrentamento 
das tensões, obtenha-se êxito ou não. 

Superar situações de adversidade não implica somente o sucesso, implica a superação 
das dores, das marcas deixadas, do aprendizado com as dificuldades, o amadurecimento para 
o enfrentamento de novos obstáculos. A resiliência colabora para o fortalecimento psíquico e 
emocional, como também, a aquisição de uma habilidade mental de traçar alternativas, de 
direcionar-se para o pensamento positivo, atitudes que que casam com o conceito de posição 
subjetiva proposto por Bernard Charlot (2014), mentalizar e galgar a concretização de um 
amanhã. 

Diante desta observação achamos importante frisar a resiliência enquanto 
subjetividade e fé proposta na dissertação “CATEQUESE COM ADULTOS: FÉ E RESILIÊNCIA”. 
Calandro (2013, p. 10) diz que “A resiliência é entendida como capacidade para superar 
situações adversas e a experiência de fé alavancando, como algo a mais que uma pessoa 
possui para ser resiliente”. Para o autor, a experiência com a fé permite ao sujeito enfrentar 
situações desestabilizadoras, pois a crença em um ser superior, proporciona os bons 
pensamentos sobre o futuro. A crença faz com que os sujeitos sigam em frente em seus 
objetivos, na certeza de que há alguém que cuida, que abre os caminhos, que conforta, e 
colabora para a persistência no propósito durante a adversidade. 

 Porém, enquanto para alguns a resiliência e fé na adversidade são a porta para 
realização de sonhos, por outro lado a espiritualidade pode ser um pretexto paralisante, em 
que o sujeito focaliza suas forças em determinismos, na crença que a dificuldade “é a vontade 
de Deus”. A crença pode encaminhar o sujeito para estas duas vertentes: 
sonhador/batalhador e conformado/acomodado.  
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Calandro (2013) além de apontar a ligação entre a fé e a resiliência, descartou a 
observação das fraquezas, sintomas, doenças, carências, e empenhou-se em descobrir quais 
são os “fatores de proteção” e os “pilares de resiliência” que propiciam a promoção de forças 
para que as pessoas possam reagir e superar as adversidades da vida. A idade e as experiências 
de vida acumuladas foram indicados como fatores que tornam os sujeitos resilientes, porém 
não inatingíveis pela dor. Mesmo que situações adversas deixem marcas, o sujeito que tem a 
resiliência como traço em sua personalidade é capaz de enfrentar infortúnios com menor 
estresse, com segurança, fator preponderante para a manutenção de sua saúde mental.  

O resultado da pesquisa de Calandro (2013), que foi constituída por dezessete pessoas 
participantes do itinerário da catequese na Paróquia Nossa Senhora da Guia, em Santa Fé de 
Goiás, é de que a resiliência é tecida ao longo da vida. O principal dado percebido é que a 
experiência de fé faz com que as pessoas se sintam mais confiantes mediante situação 
adversa, e conseguem sair destes momentos mais fortalecidas e resilientes.  

A tese “A poética da resiliência em família: vozes de dor que narram a beleza da 
superação” sintetiza a compreensão das dimensões sobre a resiliência. Esta pesquisa destaca 
a experiência de irmãos que, apesar da dor do sofrimento, movimentaram-se para superar 
angústias e recriar a vida futura. Souza (2015) diz que o sofrimento é uma oportunidade para 
o ser humano redesenhar a sua existência na terra. Para a autora, as reflexões baseadas no 
percurso de vida proporcionaram a emersão do entendimento de diversas passagens da 
história dos sujeitos, e trouxeram a percepção para os irmãos que a necessidade diária de 
superar dores abriram para eles oportunidades e o desejo de buscar um futuro melhor. A 
solidariedade em família também foi um ponto explicitado pela busca da superação. 

A fé e o sofrimento poder ser instrumentos potencializadores das capacidades 
humanas. A força frente às dificuldades surge inesperadamente, diante da necessidade de 
reagir para manutenção da vida. É um processo em que a sobreposição de experiências se 
apresenta, e promove transformações, alterações de pensamentos e atitudes. O instinto 
humano aduba o florescimento da resiliência e demonstra o quão formadoras são as 
experiência de vida.  

Sakotani (2016), Calandro (2013) e Souza (2015) apresentam a resiliência em 
diferentes contextos: conceitual e escolar, a fé como coadjuvante e enquanto fomentadora 
da luta e solidariedade em família, respectivamente. Os elementos macro-socias (cultura, 
educação, meio ambiente) e micro-sociais (relação em família, a visão de si mesmo, o contato 
com pequenos grupos da igreja, amigos da escola) têm influências sobre a construção da 
resiliência dos sujeitos. Sakotani (2016) demonstra o quanto a escola e as relações sociais a 
ela inerentes são importantes para a construção da personalidade dos sujeitos e a relevância 
da supervisão das relações durante o  amadurecimento destes jovens; Calandro (2013) traz a 
fé e a resiliência enquanto elementos inseparáveis, o sujeito vive um momento de 
adversidade mas acredita que tudo terminará bem; e por fim, Souza(2015) apresenta a 
história de irmãos que pelo amor uma ao outro, lutaram, e permaneceram na adversidade até 
a conquista de dias melhores. 

 Apesar dos estudos apresentados não terem sido realizados com alunos de zona rural, 
trouxeram-me subsídios para compreender a força para suportar a seca, a vida de 
precariedades, e apesar de tudo, a permanência dos sonhos e desejos. A fé, o amor à família, 
as relações com o outro surgem como uma importante ferramenta de construção da 
resiliência. As vivências, o olhar pra si e para o mundo de forma crítica e desalienada, o 
exemplo de pais e professores, atitudes positivas, a crença no homem, o sonhar com um 
amanhã melhor imprimem marcas que contribuem para o querer mais, para o ser mais. A 
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sensibilidade de perceber a capacidade que há em si e no outro, também é um elemento que 
pode colaborar para a construção da resiliência dos sujeitos, característica que só será 
conhecida no momento da necessidade de superação. 

 O sofrimento, não é todo negativo, se constitui em uma oportunidade para o ser 
humano ressignificar a sua existência na terra. As quedas levam o ser humano a escolher 
melhor os caminhos, pensar antes de agir e tomar decisões. A fragilidade na hora da dor abre 
as portas para a solidariedade entre os sujeitos. Enfim, a vida vivida com a consciência dos 
atos proporciona ao ser reflexão, que leva a melhoria das atitudes e noções de mundo, que 
colaboram para superação das dores. 
 
4 POSIÇÃO SUBJETIVA 
 
 Continuamos na busca pelas palavras-chave e mapeamento do objeto de estudo, com 
a intenção de buscar a implicação da ‘posição subjetiva’, termo utilizado por Bernard Charlot 
(2014) para referenciar o objetivo de vida mentalizado pelos sujeitos, e a construção da 
resiliência.  

Iniciamos a busca com termo posição subjetiva, isoladamente. Utilizei os filtros que 
intitulei de padrão, no início do texto. Encontramos 24 trabalhos, dos quais selecionamos 
2(dois) materiais pelo título e resumo. Na pesquisa intitulada “Bakhtin e Paulo Freire: a relação 
do eu e do outro e as relações dialógicas para a prática da liberdade”, Silva (2012) diz que “o 
objetivo dessa tese foi discutir as relações dialógicas e do eu e do outro nas perspectivas dos 
autores Bakhtin e Paulo Freire, no sentido de favorecer uma prática da liberdade no âmbito 
escolar”. Os autores pesquisados na tese destacam a importância do diálogo na formação dos 
sujeitos e das inúmeras possibilidades que se abrem frente a interação dos homens. A posição 
subjetiva dos sujeitos não é algo que surge sem bases, sem posições firmadas sobre si e sobre 
a real condição de sua existência. O descortinar do mundo, a visão aprofundada da realidade 
a qual se está imerso, só é possível por meio do diálogo.  

A dissertação apresentada emerge com a noção de que o diálogo, embasado nos 
autores Freire e Bakhtin, é ferramenta essencial para a liberdade da mente dos sujeitos. A 
partir destas afirmações, refletimos que o diálogo com o outro, é alforria dos pensamentos 
negativos e opressores de si mesmo.  O diálogo esclarecedor pode auxiliar a transcendência 
mental do sujeito que vive em um cotidiano miserável para uma rotina de buscas, atitudes, 
ação, sem acomodações ou determinismos. O diálogo empoderador e reflexivo constitui-se 
no impulso necessário para a transformação de uma mente aprisionada em uma posição 
objetiva. Conhecer o mundo e a si mesmo possibilita vislumbrar uma posição subjetiva futura, 
a ser conquistada com a prática da resiliência humana. 

Notamos ao longo de nosso estudo que o eu se forma necessariamente na 
perspectiva bakhtiniana e freireana pela interação com o outro, numa 
importante relação na formação da consciência, da ideologia, juntamente 
com a responsabilidade (ética aliada à estética), que concebem diferentes 
relações dialógicas, sem as quais não se fazem presentes sem um eu, sem 
um outro (SILVA, 2012, P. 7) 

 

Caso vivêssemos isoladamente, sem interação com outros pares, nossos aprendizados 
resumir-se-iam ao contato com o meio ambiente, às nossas experiências empíricas. A 
interação com o outro proporciona, em maior velocidade, uma multiplicidade de 
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aprendizados e conexões que nos fazem refazer e reconstruir diariamente noções, 
compreensões, das quais sem o contato humano não seriam possíveis. O meio em que 
vivemos pode ser determinante na visão que tenho de mim mesmo, nas cores que enxergo o 
mundo e aonde eu quero chegar. 

Para continuar análise dos textos encontrados a partir da palavra chave ‘posição 
subjetiva’, apresento considerações da tese “Escola e vida: influências da escola para as 
trajetórias sociais de jovens egressos do ensino médio” (BACIANO, 2015). Este trabalho 
buscou compreender as influências da escola para o delineamento das trajetórias sociais dos 
jovens que concluíram o ensino médio, a sua entrada na Universidade ou no mercado de 
trabalho (BACIANO, 2015).  

Baciano (2015) considera que a situação financeira e o nível de instrução das famílias 
são decisivos para que os filhos obtenham melhor formação escolar e nível social. O apoio 
psicossocial da família também é fomentador da auto-estima e da subjetividade de jovens, 
que terão mais chances de desenvolver estratégias, construir metas e atingir os objetivos 
pretendidos.  

 Silva (2012) e Baciano (2015) não discutem diretamente o tema ‘posição subjetiva’, 
mas apresentam discussões que implicam na construção da posição subjetiva dos alunos. Para 
Silva (2012), o diálogo amplia a visão de mundo, apresenta novas possibilidades, liberta 
mentes da opressão do outro e de si mesmo. O diálogo empoderador faz a mente voar, e 
permite chegar até onde o sujeito quiser. Baciano (2015) demonstra que apesar das 
dificuldades financeiras, o apoio familiar é valoroso para a buscar, acreditar em si, mesmo que 
não tenha os melhores livros ou estudado nas melhores escolas. O querer, o sonhar, a 
persistência e o diálogo fazem toda a diferença quando o assunto é a melhoria de vida por 
meio dos estudos. 

Para obter mais conhecimentos sobre o tema pesquisado, realizamos mais buscas e 
fizemos as seguintes associações de palavras-chave e termos booleanos: Posição subjetiva 
AND “formação humana” ³; Posição subjetiva AND imaginação/imaginário72; Posição 
subjetiva AND sonhos/desejos; Posição subjetiva AND Charlot e “Posição subjetiva” AND 
“posição objetiva”, porém sem contribuições para o tema pesquisado. 

Sem mais achados para a palavra-chave acima pesquisada, seguimos em busca de 
trabalhos que discutam a resiliência também como ferramenta da formação humana, 
enquanto edificador de um sujeito cidadão, empoderado, que faz o estranhamento do mundo 
e não se acomoda a ele. Sujeito ciente de sua responsabilidade sobre si e também sobre a vida 
do outro, sensível a dor do outro, ator e autor da sua própria história. Realizamos o link entre 
resiliência e formação humana por perceber que o sujeito resiliente reconhece a si mesmo 
enquanto sujeito capaz de atingir sua meta, tem autoestima e determinação, características 
que não nascemos com elas. A formação humana se dá por acúmulo de experiências, mas 
principalmente por meio de reflexões sobre o percurso de vida, de modo inconsciente ou não. 
Na presente pesquisa de dissertação serão evidenciados o percurso de vida, reflexões e a 
formação humana por meio das Narrativas (Auto)Biográficas. Nas narrativas dos docentes da 
Faculdade de Educação, que fizeram o percurso: escola da zona rural – Universidade buscarei 
elementos formadores da resiliência a partir do percurso de vida apresentado.  

                                                           
72 A utilização da barra (/) indica a utilização de uma palavra em seguida da outra, e não das duas juntas. 
Importante destacar também que utilizo as palavras imaginação/imaginário por compreender que vislumbrar 
um amanhã, proposto no conceito de posição subjetiva, mexe com os sonhos/desejos mais profundos. 
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5 FORMAÇÃO HUMANA 

 

Deste modo, também buscamos enquanto palavra-chave o termo formação humana. 
Desejando saber se existem estudos que discutam a educação rural, a construção da 
resiliência e a sua contribuição para a formação humana de estudantes que enfrentaram 
adversidades para chegar à Universidade. Indago-nos como se dá esta formação enquanto ser 
humano que vive em situações de vida e estudos restritas, mas que busca, batalha e resiste. 
Começamos a pesquisa buscando o termo “formação humana” AND “educação do campo”, 
utilizando filtros padrão. A utilização das aspas enquanto recurso booleano tem o objetivo de 
que a busca não apresente o termo formação humana de forma separada, buscando textos 
que trabalhem outras vertentes da formação. Em seguida, foram utilizadas as seguintes 
associações: “Formação Humana” AND escola rural/do campo73; “Formação Humana” AND 
educação rural/educação do campo; “Formação Humana” AND Resiliência e “Formação 
Humana AND “posição subjetiva”. 
 A não existência de materiais na forma buscada, utilizando o termo formação humana 
com aspas, me levou a mudar a estratégia de busca. Refizemos a mesma busca com as 
palavras-chaves elencadas no quadro acima, porém sem utilizar as aspas. A busca com o termo 
formação humana sem aspas apresenta muitos resultados, porém o termo é separado e perde 
o sentido pretendido. A pesquisa traz materiais sobre a formação de professores, formação 
continuada, formação profissional, e alguns materiais com o termo humana, em referência às 
Ciências Humanas.  

Continuando, incluímos na pesquisa, além dos termos anteriormente buscados, as 
palavras-chave, adicionadas de recurso booleano: narrativas AND formação, encontrando 20 
trabalhos. Dos trabalhos encontrados, 1(um) apresentou elementos importantes a serem aqui 
apontados.  

Na tese “Imaginário e formação de educadores: a narrativa de si”, Fonseca (2016, p.4) 
reconhece que o Método (Auto) Biográfico “Revela-se como uma oportunidade de 
reelaboração e de imersão no processo formativo, possibilitando o reconhecimento da obra 
do narrador ao ressignificar sua própria história”. Nesta perspectiva, o Método 
(Auto)Biográfico, por meio das narrativas de sujeitos que fizeram o percurso escola pública 
rural – Universidade, irá proporcionar através das reflexões do percurso de vida, uma 
ressignificação da vida dos participantes da pesquisa, além de apontar ferramentas que 
contribuíram para a formação humana e construção da resiliência em meio as adversidades 
da vida rural. A autora traz a contribuição do imaginário para que o sujeito possa projetar-se 
conceitualmente baseado em sua narrativa.  

Como exemplo, podemos citar um estudante da zona rural que ao falar do seu 
percurso de vida, tem a sensibilidade de se ver como vencedor, por ter a oportunidade de 
estudar em uma simples escola da zona rural. A visão positiva sobre si mesmo, percebida na 
narrativa é importante para a construção da resiliência, mas também marcha em direção à 
concretização da posição subjetiva mentalizada. 

 
A narrativa da imagem tal como a modelagem da argila, vai se construindo 
como uma linguagem própria, não seguindo nenhum roteiro prévio, nem 
linearidade ou cronologia. [...] Os eventos mais significativos ficaram 

                                                           
73 A utilização da barra(/) indica a busca por um tempo em seguida o outro. 
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impressos em meu modo de ser. Disto emerge o significado da formação 
como ato contínuo e compartilhado (FONSECA, 2016, p. 16). 
 

Neste trabalho, a autora trabalha a escrita de si como um processo de reflexão e de 
autoconhecimento, como uma constante possibilidade do ser humano superar-se, reescrever-
se, redesenhar-se. As experiências sobrepostas no percurso de vida são revisadas por meio da 
escrita e do diálogo com o outro e fazem a autora perceber nuances de sua vida pregressa não 
compreendidas anteriormente, não analisadas ou se quer percebidas enquanto importantes 
e formadoras. Trazemos a importância da escrita (auto)biográfica para a construção da 
dissertação por perceber que as vozes dos docentes, ex-estudantes da zona rural, poderão 
trazer elementos que efetivamente colaboraram com a construção da resiliência e da posição 
subjetiva dos sujeitos. 

Por toda a vida descobertas serão tecidas à medida que conheço a mim mesmo em 
minha profundidade, que reexamino segredos escondidos, que percebo que dentro de mim 
existem ‘eus’ que se confrontam e digladiam na necessidade de sobrepor, de mostrar-se 
melhor que o outro. Mas que ao final de tudo sou eu comigo mesmo que o outro enxerga. 

 As lutas internas e de reflexão dos nossos eus permitem que deixemos aflorar o que 
há de melhor. Refletir é refazer trajetórias de modo a buscar o que eu quero para mim no 
amanhã. As dores e adversidades contribuem para a revisão das atitudes, do direcionamento 
das forças em busca de sonhos e realizações. Narrativas conscientes e refletidas, são 
esclarecedoras e reaquecem as memórias, ainda que sem linearidade. Reviver as histórias dos 
docentes possibilitarão a compreensão do caminho da escola isolada da zona rural até a 
Universidade, das quais posso indagar: de onde veio a força?   

Finalizamos a busca, com algumas contribuições para a pesquisa, porém, abaixo da 
expectativa criada em torno da temática. A maioria dos títulos apresentados não apontavam 
para contribuições ao estudo. Alguns títulos, quando selecionados, foram descartados, pois 
durante a leitura dos resumos ficou claro o desvio do viés deste estudo.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é produto de uma dedicada pesquisa ao Banco de Dados Teses e 
Dissertações – BDTD, com a perspectiva de desvendar o maior número de produções sobre 
elementos formativos presentes nas narrativas de professores, que saíram da escola isolada 
da zona rural e chegaram à Universidade, a construção da resiliência, e a prática da posição 
subjetiva enquanto protagonistas de sua mobilidade social e cultural. 

O período analisado foi entre 2012 a 2017, utilizando os filtros, por área de 
conhecimento Ciências Humanas/ Educação, assunto Educação, em resumos apresentados 
em língua portuguesa. Em alguns casos, conforme descrito na busca, foram adicionados 
outros filtros e recursos booleanos.  

Para Sakotani (2012) a resiliência humana não é inata, ela é construída por meio de 
interações com o outro ou com o ambiente, e pelos processos de erros/acertos e 
ressignificações que vivemos. Em se tratando de ambiente rural, árido e seco, como o 
nordestino, o meio ambiente é um exercício para a construção de uma resiliência que permite 
ultrapassar as dificuldades advindas não só da seca, mas da escola precária, da vida de 
restrições até chegar a Universidade. A posição subjetiva, proposta por Charlot (2010), é a 
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colaboração da auto-estima, do pensamento positivo, da luta em busca de um amanhã 
melhor. E para que o melhor aconteça, é importante que possamos sonhar, subjetivar, além 
de lutar para a concretização da posição social e profissional do amanhã. 

Calandro (2013) nos apresenta a fé enquanto propulsora da resiliência, Sousa (2012) 
percebe na história sofrida de irmãos que o sofrimento além de imprimir forças para 
ultrapassar as adversidades, é um elemento fomentador da resiliência e da solidariedade em 
família. Sofrimento, fé, e experiências de vida acumuladas parecem contribuir para o 
desenvolvimento do traço resiliente na personalidade dos sujeitos, não de uma forma linear, 
cada um encontra o seu caminho e a sua motivação para construí-la, seja pela solidariedade, 
pelo amor, pela concretização de sonhos. 

No trabalho apresentado por Baciano (2015) percebemos a importância do poder 
aquisitivo das famílias para que seus descendentes perdurem nos estudos, e galguem novos 
patamares sociais e culturais. Na conversação realizada entre Bakhtin e Freire discutido por 
Silva (2012), o diálogo é explicitado como transformador de vidas, libertador e criticizador de 
mentes. A educação seja ela urbana ou rural, não deve ser limitada a um modelo de repasse 
de conteúdo, ela precisa apresentar o mundo e seus desafios, mas também as suas 
possibilidades. Deste modo, concluo que o estudante proveniente da família humilde da zona 
rural, mesmo que não tenha o capital em seu favor para a continuação dos estudos, pode ser 
estimulado pelo diálogo encorajador de um familiar, de um professor. Este diálogo estará 
contribuindo para a formação de um jovem problematizador, persistente nos sonhos, guiado 
por uma posição subjetiva possível pelo esforço empreendido. 

Fonseca (2016) aponta as narrativas (auto)biográficas como ferramenta 
(auto)formadora, que tem a possibilidade de permitir aos sujeitos se reconhecerem, 
redesenharem e redescobrirem forças, capacidades, desejos e motivações que poderão 
contribuir para um futuro melhor. 

Esta atividade de pesquisa demonstrou que este é um assunto pouco explorado, em 
que as lentes acadêmicas não enxergaram a riqueza de aprendizados, conhecimentos e 
formulação de teorias que podem estar implicadas na temática.  A resiliência, na maioria dos 
materiais encontrados, é abordada em pesquisas sobre doentes crônicos, em relação a pais e 
cuidadores de pessoais com necessidades especiais, mas não foi indicado nenhum material 
que abordasse a resiliência praticada por estudantes da zona rural. A posição subjetiva, 
proposta por Charlot (2014), não é objeto de pesquisa de nenhum dos trabalhos encontrados, 
mas trago os estudos de Baciano (2015) e Silva (2012) que colaboram com o tema a ser 
estudado pelo fato de pesquisarem o diálogo, enquanto libertador de mentes, e a condição 
financeira e social como determinantes para que o jovem permaneça nos estudos. 

Finalizamos o estudo com a certeza de que iremos encarar a difícil tarefa de desbravar 
caminhos ainda não percorridos. Campos de pesquisas, quando considerados 
individualmente, já explorados, porém no entrelaçamento proposto não está evidente a 
existência de materiais disponíveis. As leituras realizadas proporcionaram-me reflexões, 
desconstruções e (re)significações, um ‘vai e vem’ de pensamentos embebidos de 
problematizações, que sem dúvidas, auxiliarão o melhor delineamento do problema do 
estudo.  
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RESUMO: O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa monográfica desenvolvida junto a 
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FE/UERN), que tinha 
como objetivo investigar como os egressos do curso de Pedagogia da UERN, campus central, 
percebem a formação do pedagogo após as mudanças propostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(2007). Focalizamos a fala dos egressos que foram formados no contexto da nova matriz curricular, 
regulamentada em 2006 e implanta em 2007. A partir da aplicação de um questionário on-line 
obtivermos 23 respondentes, sendo que apenas 19 (dezenove) foram analisados, por estarem dentro 
do perfil que pesquisávamos. Além do estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia (DCNCP), pareceres e o artigo 64º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), a análise dos resultados nos teve como base os estudos de Saviani (2012), Silva (2006) 
Brzezinski (1996), Gatti (2010), Libâneo (2010), Gil (2002, 2008) e Veiga (1995). O resultado das falas 
dos atores permite levantar questionamentos, posicionamentos críticos e reflexivos para saber se de 
fato o novo perfil e atividades presentes no currículo em vigor estão condizentes com as expectativas 
dos egressos, o que põe o próprio curso a pensar em suas necessidades formativas no que se refere 
ao perfil que se pretende formar. 
 
Palavras-chave: Formação Inicial. Diretrizes Curriculares. Curso de Pedagogia. Egressos. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacional (DCN) suscitou uma reorganização 
da estrutura do curso de formação de professores, para tanto se fez necessário uma restruturação 
curricular com disciplinas sistematicamente interligadas para abranger as novas necessidades 
requeridas para se formar um profissional com as competências e habilidades previstas pelas novas 
políticas públicas nacionais. 

Nesse sentido, a Faculdade de Educação - FE/UERN, alvo da nossa pesquisa, diante das novas 
demandas fez uma reestruturação no seu projeto pedagógico, no tocante ao perfil formativo, bem 
como em sua matriz curricular. Em face disso passou a ofertar disciplinas e atividades curriculares 
com novas, com uma carga horária mais abrangente e distribuída nos diferentes períodos, de modo 
a possibilitar uma formação que articula teoria/prática, ensino/pesquisa. 

Conseguir entender e compreender o campo epistemológico das situações diversas e criar 
mecanismos de estudos e pesquisas, são habilidades previstas no novo perfil do Pedagogo que os 
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egressos podem vir a desenvolver ao realizar estas atividades. Uma vez que, o curso de pedagogia 
UERN estabelece como meta: 

 
[...] formar o Pedagogo de modo integral para atuar na docência da Educação Infantil, dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos, bem como na 
gestão dos processos educativos, escolares e não escolares, e na produção e difusão do 
conhecimento do campo educacional (PPCP/UERN, 2012, p. 25-26). 

 
Em outras palavras, o perfil traçado pela FE/UERN intenta formar um profissional que esteja 

apto a lidar e contornar as demandas da atuação docente e seus desafios e barreiras postas pela 
prática educativa nos mais diferentes ambientes. Esse delineamento do perfil do pedagogo é 
consequência da nova regulamentação imposta pelas novas Diretrizes Curricular Nacional (DCN). A 
abrangência das atividades curriculares educativas somam-se ao processo de formação do pedagogo 
que a Faculdade de Educação (FE) pretende formar para o mercado de trabalho (LIMA, 2016). 

 Nesse processo de formação profissional é notória a edificação do conhecimento cientifico 
e teórico, através das atividades implantadas e redefinidas que pretendem despertar nos formandos 
os saberes e interações nos vários contextos sociais. E é neste contexto que buscamos saber se de 
fato o novo perfil e atividades presentes no currículo em vigor estão condizentes com as expectativas 
dos egressos diante do novo perfil que o curso intenta formar. Para tanto, organizamos o texto em 
duas partes, na primeira apresentamos o percurso metodológico da pesquisa e  na segunda os 
resultados e discussões. 

 
2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
A pesquisa que aqui se apresenta tem caráter qualitativo, visto que esta visa buscar 

a compreensão do objeto de pesquisa através de um estudo sistematizado com   etapas 
previamente estabelecidas. Com base no conceito de Gil (2002, p.133) um processo 
investigativo, deve possuir uma “sequência (sic) de atividades, que envolve a redução dos 
dados, a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do relatório” o que atribui 
qualidade ao estudo e a pesquisa desenvolvida.  

Num primeiro momento, foi realizada uma revisão bibliográfica que se  pautou em 
Saviani (2007 e 2012), Silva (2006) Brzezinski (1996), Gatti (2010), Libâneo (2010) e Veiga 
(1995) cujos os estudos serviram de aportes teóricos para identificar marcos históricos sobre 
a formação inicial docente do pedagogo e a história do curso de Pedagogia no Brasil, levando 
a uma compreensão mais ampla da questão norteadora do trabalho de conclusão de curso.  

A análise documental também esteve presente neste estudo uma vez que, foram 
analisados documentos legais tais como: o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPCP/UERN), pareceres e resoluções tais 
como a resolução nº 3, de 15 de maio de 2006 aprovada pelo Conselho Nacional de Educação 
para o curso de Pedagogia; as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 
(DCNCP); O artigo 64º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), dentre 
outros documentos que se encontram referenciados. 

A ferramenta utilizada para coleta de dados durante a pesquisa foi o questionário, 
sendo este organizado em duas partes, ambos com perguntas objetivas e descritivas. A 
primeira destinou-se a identificação do perfil do egresso e, a segunda parte, às perguntas que 
serviram para análise e reflexão do problema exposto e nos ajudaram a responder os objetivos 
a que nos propomos inicialmente. 
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Desde a implantação do novo currículo no supracitado curso, a partir do ano de 2011 
até o ultimo semestre do ano de 2015, foram diplomados 507 alunos em Licenciatura em 
Pedagogia, de acordo com os dados fornecidos pela Diretoria de Registro e Controle 
Acadêmico (DIRCA), da própria universidade. A partir daí começamos uma busca para contatar 
os egressos nas redes sociais, e-mails e por ligações, porém obtivemos pouco êxito, porque 
alguns dados estavam inativos. Então nos foi sugerido trabalhar com um formulário on-line, 
onde nos foi permitido elaborar um questionário com perguntas abertas e fechadas. 

Esta ferramenta tecnológica é o Google Docs Forms, um serviço on-line do Google 
para quem tem conta gmail, pois ele salva automaticamente as respostas no drive do seu e-
mail. Esse mecanismo permite a criação de documentos compostos de um processador de 
texto, um editor de apresentações, planilhas e formulários, o que facilita a coleta de dados 
em sua análise geral. Este ainda formulou um link que dava acesso ao questionário on-line, o 
mesmo foi publicado por nós em redes sociais: facebook, messenger e o WhatsApp. 
Infelizmente não tivemos o retorno esperado das respostas, mesmo se tratando de uma 
ferramenta moderna, muitos alegaram não ter tempo para responder, outros se 
comprometeram a responder, mas não retornaram. 

O questionário foi publicado nas redes sociais no dia 24 de outubro de 2016 e foi 
fechado para respostas no dia 03 de novembro do mesmo ano, foram poucos dias porque 
antes tínhamos tentado contato por outros meios, e o tempo designado para a coleta de 
dados estava acabando.  

De modo geral, tivermos a soma de 23 respostas de egressos que concluíram nos 
mais distintos anos desde que passou a vigorar o novo currículo, sendo que 03 (três)  
concluíram nos anos de 2011, 2013 e 2015, 05 (cinco) em 2012 e 01 (um) em 2014. Ainda 
tivemos um questionário respondido por um egresso do ano de 2008, e outros 03 (três) de 
alunos que ainda não concluíram o curso. Como nosso critério de inclusão era que o egresso 
tivesse concluído o curso no período correspondente entre 2007 a 2015, os quatro 
questionários não foram analisados. 

 
3 A CARACTERIZAÇÃO DOS EGRESSOS 

 
Os sujeitos egressos que responderam a esta pesquisa são majoritariamente (73,9%), 

composto pelo sexo feminino, sendo apenas 26,1% pelo sexo masculino. A faixa etária varia 
entre 20 e 40 anos, conforme evidenciado no gráfico a seguir: 
 

 
Fonte: Formulário de pesquisa on-line pelo Docs Google Formes (Apud LIMA, 2016). 

 
Já quanto ao espaço de atuação dos participantes da pesquisa, varia entre campo 

educacional que contabiliza a maioria a exemplo: professores (as) que trabalham no ensino 
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30 a 34 anos
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superior, na rede municipal de ensino de Mossoró, na educação a distância e na educação 
especial. E em sua minoria foram citadas outras atividades, tais como: empresa de 
telemarketing e outros como vendedor no comércio na cidade de Mossoró e em outros 
espaços. Contudo, é importante ressaltar com base nas respostas, que estes últimos 
declararam não realizar nenhuma formação continuada, ao contrário dos outros egressos que 
fizeram algum tipo de formação continuada, a saber: concluíram ou estão concluindo 
especialização ou mestrado (LIMA, 2016). 

De forma geral, 60,9% dos entrevistados participou de alguma formação continuada 
ou curso de Pós-Graduação, tais como: Especialização em psicopedagogia, especialização em 
língua portuguesa e matemática, especialização em Gestão pública e negócios pelo IFRN, 
entre outras especializações; mestrado em educação; Cursos de Extensão em Libras e em 
Língua portuguesa e matemática; Mestrado em Educação na linha de políticas e gestão da 
educação (POSEDUC/UERN).  

A oportunidade de se fazer uma formação continuada em alguma área específica e 
nas mais diversas instituições, pode colaborar com o índice de 91,3% de satisfação apontada 
pelos egressos entrevistados quanto à sua formação. 

Em sua maioria possuem experiência com a docência e outros se limitam a 
experiência com a docência apenas durante os estágios supervisionados obrigatórios da 
proposta curricular do curso, alegando que é pela falta de oportunidade do próprio mercado 
de trabalho (LIMA, 2016). 

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS: O QUE DIZEM OS EGRESSOS 

  
O substrato da pesquisa surge das vozes dos egressos do curso de Pedagogia UERN 

que se submeteram ao questionário disponível na ferramenta tecnológica para recolher os 
resultados e discussões deste presente estudo. 

Com a intenção de preservar a identidade dos sujeitos e atender as determinações 
éticas da pesquisa, atribuímos nomes fictícios aos participantes da investigação. Neste 
ínterim, foi indagado aos sujeitos da pesquisa de que modo ele avalia a formação ofertada 
pelo curso de Pedagogia da UERN constatamos que: 
  

Uma formação bastante ampla, que acaba deixando lacunas há serem preenchidas, 
como por exemplo, a formação do pedagogo nos espaços não escolares. (EGRESSO, 
7). 
 
De forma significativa. Mas acredito que deveria haver um maior tempo voltado para 
desenvolver a prática nos diversos campos de atuação da pedagogia. (EGRESSO, 10) 

 
A satisfação pela formação é quase unânime entre os egressos entrevistados, 

contudo, nestas falas podemos constar que apesar da satisfação com a formação, o curso na 
visão de boa parte dos licenciados questionados precisa de ajustes, particularmente no que 
diz respeito ao tempo em que as atividades curriculares acontecem, principalmente no 
período dos estágios supervisionados. Eles ainda alegam que a relação teoria-prática é pouco 
potencializada, e que existe uma falta de prática em relação os futuros espaços previstos para 
atuação. A esse respeito sugerem que o curso deva possuir um tempo mais abrangente para 
melhor aproveitar as atividades previstas. Ainda nesta questão de como os egressos avaliam 
o curso, vale ressaltar: 
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[...] no tocante a relação teoria-prática, o curso deveria optar por tal experiência 
desde o primeiro período. Teoria-prática no sentido real da palavra, ex: “alunos 
darem aula em escolas públicas da cidade”. Ao voltar do estágio tentar assimilar o 
que viu na teoria, ambos (teoria-prática) construindo e desconstruindo seu 
pensamento (EGRESSO, 2). 

 
A partir das verbalizações dos contribuintes da pesquisa, foi perceptível compreender 

que o currículo do curso de Pedagogia está distribuído entre disciplinas de fundamentos e 
didáticas, de modo, que é necessário que haja a interdisciplinaridade entre ambas e não a 
dissociação como destacado. Os discentes têm ciência da realidade representada pelas 
instituições de ensino público e buscam compreender este espaço dinâmico e complexo, no 
entanto, isso só é possível quando os mesmos mantêm contato com os espaços escolares. Em 
contrapartida encontramos falas de alguns egressos que defendem a formação como 
completa: 

 
A formação inicial do licenciado em pedagogia foi após a reformulação de 2007 
ampliada, a matriz curricular ampliou-se em relação aos campos de atuação do 
pedagogo, e estes tem sido discutidos ao longo de todo curso, como também tem 
sido experienciado por meio das disciplinas de práticas e estágios. Contudo, é preciso 
ter clareza que nenhum curso de formação inicial irá dar conta de aprofundar todas 
as áreas possíveis de atuação do licenciado em pedagogia. Assim, consideramos que 
o curso tem possibilitado a discussão dos possíveis campos de atuação do pedagogo, 
tem articulado discussões próximas à realidade escolar, possibilita a boa parte dos 
alunos a oportunidade de pesquisa por meio dos programas formativos, e projetos 
de pesquisas desenvolvidos na faculdade de educação, como também, muitas 
disciplinas colocam os alunos a investigar problemas escolares relacionados a estas. 
Assim, considero a formação no curso de Pedagogia na UERN, uma formação 
implicada com os campos de atuação docente e com a pesquisa (EGRESSO, 16). 

  
A matriz curricular em vigência contribui na formação por aspectos favoráveis que 

garantem ao graduado/graduando a oportunidade de tecer conhecimentos em diversas áreas. 
Ou seja, que a mesma assegura ampliação dos campos de atuação dos profissionais, como 
espaços escolares e não-escolares, além de promover a tríade entre ensino, pesquisa e 
extensão. Contudo, deve-se levar em consideração como este é proposto e materializado no 
curso em destaque. 

Foi questionado também se a formação ofertada pela FE/UERN oferece ao seu futuro 
profissional docente subsídios para atuar na docência. Os informantes em sua maioria, 
afirmaram que o curso proporciona uma formação crítico-reflexiva para atuar na educação 
básica. E apontaram que: 

 
Considero que sim, pois tanto as disciplinas de fundamentos como as do campo do 
saber disciplinar, buscam articular o conhecimento teórico prático do saber escolar. 
As disciplinas Práticas Programadas Pedagógicas e Estágios Supervisionados buscam, 
respectivamente, a investigação do campo de atuação docente como também levar 
os alunos a uma prática docente no campos possíveis de atuação docente. É evidente 
que a análise e prática dos alunos se dê ainda de forma tímida, mas estas atividades 
possibilitam o desenvolvimento de noções sobre as práticas futuras, pois podemos 
considerar os laboratórios de atividades e as disciplinas como provocadoras de 
reflexões sobre a docência, e estas práticas como primeiras experiências como 
docente aos alunos que ainda não tem experiência, aos demais é um momento de 
rever e reavaliar as próprias práticas, tecendo novas redes de saberes (EGRESSO, 16). 
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Nesta fala também podemos assinalar que os egressos que participaram de 
programas formativos e projetos de pesquisa tem mais chance de imergir nessas experiências 
que os alunos que não estão tão envolvidos.  

Em seguida, foi questionado se a ampliação do campo de  atuação do pedagogo é um 
elemento que favorece o reconhecimento/fortalecimento da profissão ou de alguma forma 
pode contribuir para fragilizar essa profissionalização. Os sujeitos envolvidos neste estudo 
contribuíram respondendo: 

 
Acredito que a formação no curso de Pedagogia favorece a atuação do pedagogo em 
diversos campos. Contudo, ressalto a importância da formação continuada para 
qualquer área que este profissional venha a atuar. A matriz do curso apresenta 
disciplinas que possibilitam a visibilidade e oportunidade da atuação do pedagogo 
(EGRESSO, 4). 
 
O curso de Pedagogia ajuda a ampliar os horizontes, mas a formação continuada é 
essencial para o desenvolvimento do profissional (EGRESSO, 9). 

 
Diante dos apontamentos apresentados pelos egressos podemos observar que existe 

uma divergência nas respostas sobre a valorização e a fragilização do curso frente à sociedade. 
No entanto, os egressos apontam a formação continuada como ferramenta complementar à 
formação inicial recebida na própria faculdade, e esta dará suporte para a valorização da 
formação. 

Entretanto, na concepção dos egressos o curso oferece um amplo e promissor futuro 
para aqueles que concluírem este, mas, o reconhecimento e fortalecimento da profissão 
advêm concomitantes com uma especialização. Eles colocam a formação continuada como 
sendo um mecanismo para aproveitamento das disciplinas que foram cursadas durante a 
graduação, visto que, a formação segundo os egressos indagados concretiza-se no 
aprimoramento durante as especializações que é feita na formação continuada (LIMA, 2016). 

De acordo com o PPCP/UERN (2012, p.124), a formação continuada não precisa ser 
necessariamente após a conclusão do curso, mas concomitantemente a própria graduação 
nos programas de extensão que visa a formação dos licenciados em Pedagogia, em projetos 
extensionistas ligados a grupos de pesquisas institucionalizados, tais como: “Formação e 
Profissionalização do Professor, Gestão do Sistema de Ensino, Teorias de Ensino e Práticas 
Educativas, Alfabetização e Letramento, e Psicologia e Educação Inclusiva”. Estes visam 
contribuir para com a qualidade da formação dos discentes de Pedagogia, com base nas 
necessidades que tangem o meio social e cultural, local e das comunidades vizinhas que estão 
englobados nesta formação.  

Ainda com base nas discussões acerca do fortalecimento ou fragilização da formação 
recebida pela FE no curso de Pedagogia, os egressos enfatizam que se faz necessária a criação 
de novas politicas públicas para uma melhor aceitação e reconhecimento da profissão nos 
mais diversos ambientes imaginados para o exercício da profissão pedagogo. A esse respeito 
comentam: 
 

A formação favorece sim o campo de atuação do pedagogo, porém na atual situação, 
há uma escassez da demanda em outros campos de atuação. Acredito por falta de 
incentivo de políticas públicas e valorização do espaço não escolar (EGRESSO, 2). 
 
De certa forma. Mas não adianta haver um amplo campo para se atuar se os próprios 
campos ainda não possuem uma ótica mais ampliada para a própria aceitação dos 
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que se formam, sempre (ainda) crendo que pedagogo é, no máximo, um 
professor/cuidador de crianças (EGRESSO, 5). 

 
De acordo com os egressos a ampliação do campo de atuação ainda não se 

materializa no âmbito do mercado de trabalho. Diante disso compreendem que é necessário 
um trabalho mais amplo no meio social, para assim prover um fortalecimento da profissão, 
principalmente frente ao contexto social no qual esses egressos estão inseridos.  

Outro aspecto por eles apontado é a ausência de disciplinas práticas voltadas 
diretamente para os ambientes não escolar. Argumentam que, a graduação na FE/UERN 
possibilita um amplo espaço para estes trabalharem, mas não obstante apontam que o tempo 
de duração é quem fragiliza o curso, pois o período de quatro anos é pouco para atender as 
demandas curriculares previstas na matriz do curso para a formação do pedagogo. De acordo 
com um egresso 14 a formação recebida “[...] É fragilizada pelo tempo. Achei pouco o tempo 
oferecido pelo curso para a preparação de tantas atuações” (LIMA, 2016, p.56). 

De modo geral, na perspectiva dos diplomados respondentes concordam que o curso 
de Pedagogia UERN é amplo e oferece um futuro promissor para seus egressos, e o seu leque 
de oportunidades contribui para o fortalecimento do curso. Mas estes deixam a ressalva que 
essa gama de possibilidades que se abre para o egresso do curso e os futuros campos de 
atuação podem somar ao não fortalecimento do curso. Em face disso, defendem tanto a 
reorganização curricular, quanto a criação de novas políticas públicas como solução para o 
fortalecimento desta formação. 

Apesar das brechas encontradas e apontadas pelos egressos durante a formação, 
nesta pesquisa eles concordam em dizer que o currículo do curso é excelente, as atividades e 
aptidões previstas para os formandos permitem a construção de um perfil profissional 
polivalente, capaz de atuar com competência e responsabilidade nos ambientes previstos. 
Entretanto, o próprio currículo deixa a lacuna na necessidade de se estabelecer um tempo de 
duração maior para algumas atividades e é a esse respeito que boa parte dos egressos 
concordam, que o tempo designado ao cumprimento das atividades curriculares não supre 
todas as necessidades formativas, deixando o curso “inchado” e provocando um sufocamento 
dos mesmos (LIMA, 2016). 

De forma geral, virmos que os egressos apresentam diferentes posicionamentos 
quanto aos seus sentimentos em relação à formação adquirida na graduação, mas em sua 
maioria evidencia-se sentimentos de superação e autorrealização frente aos seus próprios 
anseios.  

Já diante da Faculdade e do curso os diplomados se mostraram agradecidos pela 
formação que receberam, pelos conhecimentos adquiridos, as experiências vividas, porém 
uma parcela destes demonstrou o sentimento de que o curso precisa melhorar, e isso gerou 
uma ideia de incompletude para exercer a sua profissão. 

Quanto ao mercado de trabalho e a sociedade eles se revelaram temerosos, alguns 
ressaltaram a desvalorização do pedagogo. No entanto, grande parte dos egressos cita o 
desejo de reconhecimento por parte do meio social, uma vez que eles se mostram dispostos 
a somar com a educação. 

Em síntese, as indagações e respostas apresentadas no decurso da pesquisa e aqui 
apresentas, nos permitem inferir que os egressos de um modo geral, estão satisfeitos com a 
sua formação, apesar da visão da sociedade sobre o perfil do pedagogo e a possível falta de 
valorização deste profissional e do reconhecimento da ampliação do seu campo de trabalho 
por parte de alguns que compõem a sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Os recortes da pesquisa aqui apresentados apontam como os egressos do curso de 
Pedagogia da UERN, campus central, percebem a formação do pedagogo, a partir das novas 
competências e habilidades previstas pelas DCN na formação inicial de professores. Isso nos 
permitiu identificar o quão rica é a formação desse profissional, que hoje considerado como 
polivalente, e o seu vasto campo de atuação previsto para o mercado de trabalho.  

As falas dos egressos apontaram as disciplinas que compõem o currículo do curso de 
licenciatura em Pedagogia apresentado pela FE/UERN como significativas, todavia, o tempo 
utilizado para sua aplicação e inclusão de disciplinas para espaços não-escolares é dado como 
insuficiente. Consideram também como um problema a ser resolvido a distribuição das 
atividades, uma vez que o tempo de duração para execução destas é apontado como pouco, 
tornando a execução das atividades exaustiva para os alunos, o que compromete o seu 
desempenho, principalmente para os que moram em cidades vizinhas e que se deslocam de 
suas cidades para Mossoró, não raro mais de uma vez por dia, por conta das atividades no 
contra-turno. 

Em suma, constamos que os conhecimentos profissionais característicos à atuação dos 
egressos no campo escolar e não-escolar são instrumentos merecedores de atenção no 
processo de reformulação curricular. Reconhecendo que nenhum processo é absolutamente 
completo, em suas imprecisões há sempre um ensinamento, um enriquecimento e 
consequentemente um desenvolvimento para algo sólido e vindouro. Afinal nada está 
definitivamente  pronto e acabado. Há e haverá sempre demandas para inovar e se 
aperfeiçoar, uma vez que como seres humanos inconclusos estamos sempre em busca de 
transformação, o que reflete na necessidade de mudar e melhorar. 
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RESUMO: O progresso das novas tecnologias e as mudanças sociais que são impostas por elas, vem 
causando uma crescente busca de novos aprendizados. As mídias na maioria das vezes são as 
responsáveis por registrar uma nova ordem social de conhecimento, já que essas informações estão 
disponíveis e ao alcance de todos.  Existem algumas razões na construção da capacidade do ser 
humano de adquirir conhecimento, entre elas se encontram o desejo de querer aprender e o 
desenvolvimento de aptidões intelectuais do indivíduo. Todavia, a habilidade de aprender só ocorre 
quando tem a vontade de pensar e para que isso aconteça, é fundamental aplicar métodos, técnicas 
e estratégias de estudo. A escala Likert é um modelo de escala de resposta psicométrica que é 
utilizada geralmente em questionários de opinião, sendo a escala mais utilizada nesse tipo de 
pesquisa. Essa escala de 0 a 5 pontos permite encontrar um espaço amostral de dificuldades em 
relação à disponibilidade de tempo de estudo dos alunos. Com isso a investigação objetivou avaliar 
a monitoração do tempo de estudo dos alunos do ensino médio e fazer uma escala a partir desses 
dados tabulados.  O questionário continha um total de nove perguntas, e foi aplicado em três turmas 
de concluintes do ensino médio da escola Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana – 
CEIPEV. No total, 53 alunos responderam ao questionário. Com a análise dos dados obtidos, foi 
possível verificar a dificuldade dos alunos em administrar bem o uso de seu tempo em relação aos 
estudos, pois verificou – se que em sua maioria, estudam em véspera de provas. A técnica 
psicométrica de a mensuração das estratégias de aprendizado tem grande viabilidade no Brasil, 
pode oferecer bastante ajuda para os professores de todos os níveis educacionais, pois com os 
dados obtidos, os docentes poderiam ajudar os alunos a trabalharem melhor seus horários, 
estimulando-os a estudar com antecedência, para que não ocorra o risco de serem reprovados. 
Assim como, reservar um tempo para revisar os assuntos com antecedência, facilitando o 
entendimento e garantindo um melhor rendimento em sala de aula. 

 
Palavras – chave: LASSI, Aprendizagem, Administração de Tempo. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Alternativas que possam refinar e sofisticar essa habilidade humana tem grande dimensão 
ao sistema educacional. Sendo assim, os indivíduos para tal apuração da técnica de aprendizado, 
devem adotar métodos estratégicos que possam aumentar a fluidez do processo, de forma dinâmica 
e prazerosa. Então inovar e aperfeiçoar as estratégias de estudo e aprendizagem no ensino básico 
proporcionando melhor compreensão dos conteúdos tem sido o alvo de muitas pesquisas 
educacionais que visam à lapidação do ensino básico brasileiro (SOUZA, 2007). Logo, os professores 
dos mais diversos níveis de ensino buscam atualização constante por ferramentas inovadoras e 
sofisticadas para serem marcas imprescindíveis colaborativas para um ensino de qualidade nas 
diversas instituições de ensino.   

Por outro lado, os processos psicopedagógicos estão em grande avanço na busca de 
ferramentas que possam aprimorar a cognição humana a ponto de viabilizar e transformar as 
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relações interpessoais e o bem estar de todos. O sistema educacional passa ao longo do tempo por 
uma série de modificações, a fim de lapidar de forma positiva o âmbito educacional. Mesmo com 
tantos avanços muitos desafios são encontrados e limitam drasticamente o processo de ensino-
aprendizagem. A complexidade e a grande amplitude do processo de aprendizagem pode-se 
perceber que é dotado de fatores inter-relacionados e interdependentes. A falha em um dos fatores 
sistêmicos pode comprometer esse processo em sua totalidade, causando assim, sérios déficits no 
sistema de ensino (BARTALO, 2006). Simultaneamente garantia de que o modelo docente não seja 
limitado ao modelo antigo e tradicional (que não se tem adequação total na atualidade) é uma 
preocupação notória dos pesquisadores educacionais. A demanda de aprendizado cresceu 
perpendicularmente com o aumento de informações e a redução do tempo desproporcional para a 
quantidade informacional que deve ser codificada em comparação com os tempos passados. 

Inegavelmente as técnicas de desenvolvimento educacional que viabilizem o sujeito 
aprendiz e faça com que ele controle seu processo de aprendizagem são plausíveis e louváveis nos 
dias atuais. A diferença gritante entre o aluno estudante é que a posição do estudante é uma posição 
ativa e sua constante busca por ferramentas e técnicas que melhore esse mecanismo são marcantes 
(CASTRO, 2015).  

A análise empírica dos questionamentos docentes sobre a falta de interesse e dedicação nos 
estudos dos conteúdos programáticos de suas disciplinas, resultando assim em baixo rendimento 
educacional no básico, com ênfase no ensino médio. Um fator bastante notório é que em muitos 
casos os alunos que se dizem interessados, justificam o baixo rendimento como resultante do pouco 
tempo para a realização das atividades estudantis com êxito e eficiência. 

A escolha pela estratégia de maior eficiência no processo deve levar em consideração alguns 
aspectos externos que possa adequá-la a cada caso, tais como a natureza do conteúdo, o nível do 
comprometimento, o interesse do aluno pelo assunto, relevância futura e o tempo dedicado para o 
estudo do conteúdo (SEIBERT, 2011). 

Uma grande classe de estudantes de ensino médio durante toda sua trajetória adotam 
atitudes passivas na aprendizagem, deixando suas técnicas metacognitivas na compreensão do 
conteúdo nas formas tradicionais que nem sempre atingem a eficiência máxima para suas limitações 
(BARTALO, 2006). Em virtude disso, esperam que a classe docente adote um papel ativo na 
persuasão do conteúdo a ser transmitido que possa atingir a eficiência máxima apenas com a 
explanação das aulas em suas mais diversas modalidades de ensino. 

A maneira como estudam pode ser o fator limitante na sua absorção e fixação das ideias. 
Assim, os analistas psicométricos desenvolveram o Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) 
como ferramenta de na analise e mensuração das estratégias de aprenderem usadas por um espaço 
amostral de alunos. 

O LASSI em sua essência é uma ferramenta de análise bem conceituada, pois ao usar essa 
técnica é possível fazer um levantamento geral em diferentes vertentes referentes às habilidades 
psicométricas de estudos e as principais dificuldades encontradas por um espaço amostral de alunos 
de uma disciplina ou curso. É uma medida de grande adequação na diagnose de problemáticas 
encontradas no sistema educacional. 

A aplicação dessa metodologia oportuniza um levantamento das áreas que em os estudantes 
apresentam contratempos, dificuldades, perturbações e disfunções. Ao pesquisador educacional 
obter dados referentes a um levantamento como esse pode empregar e redirecionar seus projetos 
de ensino na resolução dessas problemáticas e melhorar assim o âmbito educacional. 

Notavelmente a análise realizada por meio do LASSI pode também explorar os pontos onde 
os estudantes se beneficiam e as áreas de destaque, avaliando assim, o impacto das metodologias 
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empregadas por docentes, programas de assistência estudantil a aprendizagem e programas de 
educação, podendo investigar a viabilidade desses programas. 
 Com a tabulação realizada pelo LASSI, o professor docente ou órgãos gestores podem 
desenvolver campanhas e projetos voltados para as dificuldades, problemáticos e entraves 
encontrados com os alunos do espaço amostral analisado.  

As estratégias utilizadas pelos professores são as mais variáveis nos dias atuais, uma vez que, 
as mesmas devem se adequar as diversas vertentes, em relação às estratégias, verifica-se que 
existem diversas formas e metodologias utilizadas que variam de acordo com o perfil do aluno e o 
objeto de estudo. 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 objetivo geral 

Mensurar as estratégias de estudo e aprendizagem na categoria organização do tempo de 
estudo, na disciplina de biologia nos alunos pré-universitários do Centro de Educação Integrada 
Professor Eliseu Viana e correlacionar com os desafios encontrados na disciplina. 

2.2 objetivos específicos  

▪ Identificar a presença de agravantes no processo de ensino-aprendizagem referentes à 
organização do tempo de estudo; 

▪ Relacionar a influência dos desafios no ensino de Biologia e o reflexo resultante na classe de 
estudantes; 

▪ Identificar os principais fatores críticos no processo de aprendizagem de Biologia. 
▪ Realizar um levantamento estatístico das estratégias usadas no estudo da disciplina de 

Biologia; 
▪ Notificar os fatores externos e internos que podem contribuir com um baixo rendimento 

avaliativo dos alunos, bem como, sua possível dificuldade na assimilação do conteúdo 
explanado; 

▪ Avaliar a disponibilidade discente e o interesse para assumir as exigências estudantis 
completas; 

 
 
3 METODOLOGIA 
 

As qualidades psicométricas de aprendizagem foram tabuladas por meio do instrumento 
Inventário de estratégias de estudo e aprendizagem (LASSI – Learning and Study Strategies 
Inventory) desenvolvido por Weinstein, Zimmerman e Palmer (1988), posteriormente aprimorado 
por Figueira (1994) e adaptado para o Brasil por Bartalo (2006). 

A versão justaposta ao Brasil por Bartalo (2006) usada no diagnóstico é composta por um 
total de 88 questões em escala Likert que contem diferentes categorias para análises diversas. De 
acordo com o objetivo da pesquisa, a categoria que melhor se enquadrou para investigação da 
organização de tempo no estudo de biologia pelos alunos são as questões 2, 3, 12, 18, 22, 37, 50, 
58 e 60 referentes à categoria de Organização de Tempo. 

As análises psicométricas dessa categoria visaram avaliar a aplicação de princípios de 
administração de tempo a atividades colegiais de biologia. As questões do instrumento apresentam 
cinco alternativas de resposta variando de 1 a 5, uma vez que, os extremos 1 e 5 respectivamente 
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apontam um comportamento nunca realizado pelo estudante e  sempre realizado pelo estudante 
durante suas atividades de estudo e aprendizagem. 

 Conforme enfatizado nos trabalhos de Bartalo (2006) o instrumento deverá ser aplicado em 
turmas de períodos mais avançados de estudos por garantir que nesse período, pelo vasto contato 
de dois anos no ramo estudantil, subentende-se que sua vivência tenha permitido uma 
reelaboração de suas estratégias de aprendizagem, principalmente voltada para a organização de 
tempo nos estudos. 

É importante evidenciar que das 88 questões que compõem o questionário, 77 são da escala 
primitiva de Portugal e 11 foram acrescentadas por Bartalo (2006) com o intuito de catalogar dados 
dos alunos que utilizam a internet como fonte de estudo.  

O professor titular da disciplina e a direção do curso foram informados sobre as finalidades 
e intuitos do projeto de pesquisa e sobre a aplicação dos questionários. Foram impressas cem cópias 
em papel A4 para a distribuição. A coleta dos dados foi realizada na oportunidade em que o 
pesquisador realizou o contato prévio com os discentes para explicar o procedimento da coleta de 
dados. A aplicação do instrumento foi de forma coletiva, feita em sala de aula e durando em média, 
15 minutos. A fim de garantir a privacidade dos participantes e o sigilo das informações, os 
estudantes foram identificados apenas por números nos questionários e os mesmos foram 
colocados em urnas fechadas após o seu preenchimento, de modo a impedir a associação de um 
aluno específico com as respostas de seu questionário. 

As etapas no processo de aplicação dos questionários se deram em duas fases: Inicialmente 
foi feita uma rápida explanação dos objetivos da pesquisa e solicitou-se a autorização dos 
participantes para utilização de suas respostas na tabulação dos dados. A próxima etapa foi à 
distribuição dos questionários, procedeu com a leitura do cabeçalho e em seguida a orientação da 
resolução dos questionamentos, enfatizando a todo o momento que nenhuma questão poderia 
deixar de ser respondida. 

Os cinco pontos opcionais de resposta dispostos nas questões do instrumento fornece um 
grau de confiabilidade nos resultados. Sendo assim, levantamento foi feito por meio de testes 
estatísticos, as respostas codificadas em números achar-se-á implantadas em um banco de dados 
eletrônico do pacote estatístico Excel (Microsoft Office) na sua versão 2010, para seu posterior 
cálculo de frequência absoluta e relativa das respostas, correlações entre os fatores e entre os 
fatores e as variáveis pessoais e socio-contextuais dos participantes. 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O instrumento foi aplicado em três turmas de 3ª série de ensino médio. O número de alunos 
pré-universitários foi considerado, atingindo um total de 53 alunos participantes da pesquisa. A 
aplicação foi realizada com a colaboração de professores das demais disciplinas que gentilmente 
puderam ceder do seu tempo para a aplicação do instrumento, os mesmos também auxiliaram a 
ordem e a disciplina na classe para a coleta dos dados. 

Além disso, durante a aplicação orientou-se que as perguntas eram relacionadas à disciplina 
de Biologia e todas as respostas obrigatoriamente deveriam condizer as suas ferramentas de estudo 
da referida matéria. Também foi possível poder tirar os equívocos na interpretação das questões 
para evitar assim erros na tabulação dos dados. A aplicação demorou em média 15 minutos e todos 
os dados foram guardados em pasta selada para evitar uma possível relação das respostas e permitir 
ao aluno sigilo em suas respostas. 

Assim, a ferramenta básica escolhida na tabulação dos dados foi à planilha do programa Excel 
(Microsoft Office) onde se calculou a frequência das respostas aparecidas em cada instrumento 
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aplicado. Como uma forma de tabulação cada instrumento foi enumerado em ordem crescente sem 
distinção de turma ou sala. 

As tabulações das frequências das respostas foram feitas em dois gráficos, apresentados nas 
figuras 1 e 2. O levantamento das questões de forma individual permite uma investigação das 
respostas dos pré-universitários de modo laborioso. É notório que na figura 1 temos a tabulação 
individual de 5 perguntas com suas representações gráficas. Dessa forma, a representação mostra 
que os alunos tem pouca ou nenhuma dificuldade de cumprir o horário de estudo na disciplina de 
Biologia, ou seja, os mesmos apresentam disponibilidade de tempo para o estudo, podendo então 
concluir que a disponibilização de tempo para estudos é reservada ao longo de seus horários, não 
sendo assim um possível agravante no comprometimento da aprendizagem dos mesmos. 

Conforme descrito por vários autores, os processos biológicos neurais de esquecimento e 
memória são aprimorados a cada ritmo circadiano, ou seja, o esquecimento é uma característica 
normal e biológica de todos os seres. No processo de ensino-aprendizagem é importante destacar 
aos discentes a importância da revisão dos conteúdos e anotações após a aula, pois mesmo que a 
fixação do conteúdo tenha sido de grande eficácia, as revisões dos conteúdos devem ser realizadas 
constantemente para uma melhor fixação dos apontamentos e anotações realizadas em sala de 
aula. Todavia, de acordo com os dados tabulados, observa-se uma alta frequência de alunos que 
não tem o hábito de revisar os apontamentos e anotações realizadas durante a aula, e 
consequentemente não revisa o conteúdo ministrado pelo docente por nenhuma forma de estudo. 
A falta de revisão pode ser um fator de grande impacto no rendimento avaliativo dos alunos 
durante, principalmente quando comparado com os dados obtidos pelo estudo da disciplina 
somente antes da prova ou durante a véspera da prova. 

Outro fator de grande significância são os resultados apresentados pelo questionamento que 
se refere à revisão prévia dos apontamentos e conteúdos biológicos antes da aula, sabe-se que para 
uma boa compreensão do conteúdo abordado pelo docente em sala de aula é necessário um estudo 
prévio dos conteúdos a ser ministrados pelo docente em sala de aula, disponibilizados nas mais 
diversas formas, seja em livros didáticos, internet e artigos. Por outro lado, esse fator pode 
aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, de modo que, quando se os mesmos 
puderem inserir o ritmo de estudo prévio antes da aula de biologia, seja por resumos ou por leitura 
básica pode elevar o índice de aprendizagem desses alunos. 

Conforme os resultados da falta de estudos prévios, muitos alunos também relataram que 
não se sentem preparados para a aula que é ministrada pelo professor titular da disciplina, sendo 
um possível reflexo da falta de revisão prévia dos conteúdos ministrados pelo professor. A revisão 
prévia dos conteúdos da aula é uma característica pouco presente nos estudantes. 

Então, quando é feita a comparação dos resultados obtidos pelo estudo da disciplina 
somente em vésperas de avaliações, conjuntamente com a falta de revisão dos apontamentos feitos 
em sala de aula podem-se perceber baixos scores nessas categorias, resultando assim em fatores 
críticos no processo de ensino-aprendizagem. 
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Figura 1: elenca as tabelas com o a frequência de respostas para cada pergunta do instrumento e a representação gráfica desses 
resultados é fixada na parte superior. 

Ainda por cima, é possível identificar nas representações gráficas da figura 2 que uma 
quantidade significativa de alunos não tem o hábito de ler as leituras bibliográficas sugeridas pelo 
professor da disciplina, além do mais quando se trata de leituras complementares para auxiliar o 
aprendizado e a fixação do conteúdo. As leituras complementares tem esse papel de grande 
importância, pois permite ao aluno um monitoramento da sua aprendizagem de forma ampla e com 
conteúdos que geralmente não são abordados na aula. O estudo de temas transversais com a 
biologia e que fazem pontes interdisciplinares são de fundamental importância na formação dos 
alunos de escola básica, uma vez que, muitas provas da atualidade estão sendo abordadas dessa 
maneira. 

A figura 2 também mostra em seu penúltimo gráfico que os alunos durante as horas vagas 
de estudo na escola, podem aproveitar bem as horas em que não estão na escola com estudos de 
biologia em casa, mas o resultado apresentado pela tabulação do instrumento é que muitos alunos 
e em uma quantidade considerada, tem o hábito de ao chegar a casa, não saber organizar de forma 
otimizada o tempo de estudo e das demais atividades, gastando então seu tempo com atividades 
não educativas. 
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Figura 2: elenca as tabelas com o a frequência de respostas para cada pergunta do instrumento e a representação gráfica desses 
resultados é fixada na parte superior. 

 Surpreendentemente quando se analisa os resultados referentes aos trabalhos escolares, os 
dados apresentado para a pergunta: “deixo de lado o trabalho escolar mais do que devia” os alunos 
atingiram baixos scores, o que indica que deixar de fazer as atividades escolares propostas pelo 
professor não é uma característica muito presente deles, então quando o professor encaminha uma 
atividade. O ótimo resultado é uma justificativa magnífica para a metodologia do docente que 
pontua as atividades realizadas em casa pelos alunos como pontuação aditiva à avaliação, sendo 
assim, uma esplêndida metodologia empregada pelo docente que ministra a disciplina de Biologia. 
 
5 CONCLUSÃO 
 

A análise investigativa da mensuração das estratégias de aprendizagem com ênfase na 
organização de tempo pelo instrumento LASSI, oportunizou a determinação dos principais fatores 
críticos no processo de aprendizagem dos alunos pré-universitários do Centro Integrado Professor 
Eliseu Viana (CEIPEV). Tais fatores podem trazer um comprometimento relevante no processo de 
ensino de biologia e na aprendizagem dos alunos que futuramente ingressarão no ramo 
universitário. 

Primordialmente o diagnóstico pôde identificar como motivo agravante a falta de revisão 
dos apontamentos e anotações realizadas durante a aula, aliada ao estudo para avaliação somente 
nas vésperas dos exames. Outro aspecto forte também diagnosticado é a falta de revisão antes da 
aula que demanda ao professor uma parte do tempo para retomar os conhecimentos prévios 
absorvidos na aula anterior. 

Lamentavelmente a pesquisa também mostra os alunos não fazem a leitura do material 
proposto pelo professor, o que faz com que o conhecimento dos alunos seja limitado apenas ao 
conteúdo ministrado em aula. Além disso, o tempo gasto em estudo fora da escola é extremamente 
mal administrado, então assim, a procrastinação nos estudos se faz presente no espaço amostral 
analisado. 

Estuda somente na

véspera da prova

Faz a leitura de

bibliografias

sugeridas

Estuda em casa na

hora das aulas.

Deixa de lado os

trabalhos escolares

Nunca 11 15 18 17

Pouco 10 11 11 8

Alguma vez 10 12 13 14

Quase sempre 8 9 6 7

Sempre 10 5 4 4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

N
°

d
e 

re
sp

o
st

a
s 

Análise Individual das Respostas



245 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Então, a complementação da pesquisa permite a implementação de um programa que 
desenvolva efetivamente técnicas de monitoração do tempo capazes de assegurar a conclusão de 
tarefas acadêmicas e evitar, por conseguinte, procrastinação, inclusive para atividades não 
acadêmicas. 
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PRÁTICAS DE ENSINO: olhares de crianças do Ensino Fundamental da rede 
Estadual na cidade de Apodi-RN  

 
 

Ellen Cristina Maia Nobre76 
 

RESUMO: O que nos contam as crianças do 4º ano do Ensino Fundamental, sobre as práticas 
de ensino vivenciadas por elas na escola? Suas narrativas são dignas de serem escutadas e 
podem nos ajudar a pensar o processo de escolarização? Estes questionamentos se 
apresentam como inquietações na proposição da presente pesquisa. Trata-se de um estudo 
em andamento, mais especificamente na sua fase inicial, que tem por objetivo refletir com as 
crianças as práticas de ensino que contribuem para os seus processos de aprendizagem na 
escola regular. Partimos da percepção de que as crianças são sujeitos ativos no seu processo 
de ensino e aprendizagem, portanto, têm muito a contribuir na compreensão dos processos 
de ensino na sala de aula. Assumimos a abordagem autobiográfica como método de pesquisa, 
os preceitos da psicologia narrativa e os estudos da sociologia da infância como 
fundamentação teórica. No que diz respeito a coleta de dados, organizamos da seguinte 
maneira: 1. Análise do conto infantil “O menino e a rosa” de Helen Buckley 2. Contação do 
conto supracitado, utilizando fantoches. 3. Sessões de artes (desenho, pintura e escrita) com 
base nas percepções das crianças sobre o ensino. 4. Análise das reflexões que definem o valor 
atribuído pelas crianças as ações de ensino/aprendizagem. Por se tratar de um estudo inicial 
ainda não dispomos de resultados e conclusões. Temos a hipótese de que junto as crianças, 
poderemos pensar práticas pedagógicas, desafios e possibilidades enfrentadas na escola, na 
medida em que nos aproximamos dos significados narrativamente construídos pelas crianças, 
podemos com elas ter pistas de modos de fazer pedagógicos que acolham as suas dificuldades 
e necessidades. 

 
Palavras-chave: Narrativas com crianças. Ensino fundamental. Práticas de ensino. 

 

1 INTRODUÇÃO   

Com o olhar direcionado para a sensibilidade e maestria de ser criança, este trabalho 
foi uma proposta de projeto apresentado na seleção do mestrado do Programa de Pós 
Graduação em Ensino, associação entre a Universidade Federal Rural do Semi-árido – UFERSA, 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do RN – IFRN. 

Como professora da rede Estadual de Ensino, percebo que as narrativas infantis são 
(auto)construtivas, elas são capazes de formar e transformar, capazes de nortear e modificar 
a minha prática de ensino/aprendizagem. É contraditório pensar em uma escola para crianças 
onde nela, suas vozes não tem visibilidade, onde muitos têm dificuldades de percebê-las como 
sujeitos ativos no seu processo (auto)formativo. 

Neste sentido, este trabalho foi intitulado “Narrativas infantis: As práticas de 
ensino/aprendizagem sob o olhar das crianças do 4º ano do ensino fundamental, na Escola 
Estadual Ferreira Pinto da cidade de Apodi-RN”. A pergunta problema que busca nortear a 
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pesquisa é “o que nos contam as crianças do 4º ano do ensino fundamental, sobre as práticas 
de ensino/aprendizagem vivenciadas ao longo da sua vida escolar?” Na perspectiva de que a 
“Autoformação é a tomada de consciência e de poder que o sujeito tem sobre a própria 
formação, por isso pode definir o que quer aprender, o que deve aprender e o que precisa 
saber ao seu modo (SOUZA, 2014, p. 165). 

O objeto central da pesquisa é analisar e refletir sobre as práticas de 
ensino/aprendizagem a partir do olhar das crianças do 4º ano do ensino fundamental, na 
Escola Estadual Ferreira Pinto da cidade de Apodi-RN. Além deste objetivo, buscaremos: 
perceber as crianças como sujeito ativos no seu processo de ensino e aprendizagem, pensar 
sobre as diferentes maneiras que as crianças interpretam e refletem as práticas pedagógicas 
vivenciadas, dar visibilidade às vozes desses sujeitos, perceber os relatos de experiências 
como possibilidade de encontro consigo, com o outro e com o meio, e como um processo de 
(auto)formação. 

Quanto aos meios, propomos a utilização da pesquisa com narrativas 
(auto)biográficas com a observação participante e a entrevista. 

O método da pesquisa constará de quatro momentos, que não devem ser entendidos 
de modo estanques, mas inter-relacionados: 1. Análise do conto infantil “O menino e a rosa” 
de Helen Buckley e a relação com a vida da pesquisadora; 2. Contação do conto supracitado, 
utilizando fantoches. Posterior análise dos sentimentos e sensações narradas após a escuta 
do enredo da história; 3. Sessões de artes (desenho, pintura e escrita), como forma de acolher 
com respeito modos alternativos por eles acionados para falar de si. 4. Análise das reflexões 
que definem o valor atribuído pelas crianças as ações de ensino/aprendizagem. 

Com base nos referenciais estudados antes e no decurso da pesquisa e nos elementos 
teórico-metodológicos elencados, a análise dos dados centrar-se-á nas contribuições teóricas 
de autores que discutem a temática, buscando com isso estabelecer uma contribuição 
científica no campo educacional acerca do fenômeno investigado. Dentre tantos, citamos: 
Passeggi (2016), Freire (2013), Josso (2010), Morin (2010), Souza (2014), Libãneo(2003). O 
conto “O menino e a rosa” foi pesquisado em site da internet. 

Deste modo, justifico o surgimento e o interesse por esta pesquisa por três motivos: 
em primeiro lugar, pelo encantamento que tenho em ouvir meus alunos. Por saber que eles 
são sujeitos determinantes no processo de ensino.  Em segundo, surgiu durante minhas 
reflexões diária, sobre o que é ser professora, sobre meu papel diante estas crianças e a 
sociedade, sobre como elas percebem as práticas de ensino/aprendizagem. Em terceiro, por 
ver poucos (ou não ver) reflexões sobre as práticas de ensino/aprendizagem a partir dos 
relatos dos educandos. 

Este trabalho está organizado em dois momentos interrelacionados: O primeiro 
apresenta, Narrar e ouvir: um processo (auto)formativo, onde apresenta discussões sobre o 
processo (auto)formativo. O segundo, Processo metodológico: onde abordaremos o passo a 
passo da pesquisa que será desenvolvida. Por fim, manifestamos o que esperamos, por meio 
da investigação recorrente. 
 

2 NARRAR E OUVIR: UM PROCESSO (AUTO)FORMATIVO 

Passamos grande parte das nossas vidas dentro das escolas, pouquíssimas vezes 
fizemos parte ativamente das decisões sobre o nosso processo de ensino e aprendizagem. 
Sempre considerados com pouca ou nenhuma experiências, para opinar sobre os nossos 
próprios processos autoformativo. É preciso reviver para refletir. 
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Recordação é o tempo vivo na memória. São retratos que não se apagam da mente 
por marcarem trajetórias significativas na vida de qualquer sujeito. Se lembramos é para 
poder contar sobre o vivido, o experimentado. (BOSI, 2003). Disso flui a essência da vida. As 
vozes de nossas crianças estão carregadas de significados de vida, dos saberes do lugar, da 
identidade, de seus ethos, permitindo a ressignificação dos saberes do fazer e do ser nas salas 
de aulas. 

Isto imprime o fato de que o ato de aprender é sinônimo das experiências que temos 
nos locais onde vivemos, com as pessoas com as quais interagimos. Isso sinaliza que há vida 
além dos muros da escola e os docentes necessitam perceber isso. Assim é necessário 
desenvolver um jeito de ensinar/aprender que tem como base o desvelamento de que “a 
condição ser vem primeiro” (SOUZA, 2014, p. 75). 

E as crianças em meio a sua imaturidade que o torna criança, ainda assim, consegue 
revelar suas opiniões critico-reflexiva sobre as ações de ensino/aprendizagem. Elas enxergam 
e tem vozes! Precisamos e devemos dar visibilidades a esses educandos. A criança procura 
desenhar os grifos que há dentro de si. 

A sensibilidade do educador é de fundamental importância diante da compreensão 
das leituras oferecidas por seus alunos, por meio do desenho, que também indica uma das 
infinitas possibilidades de o sujeito apresentar-se, descrever-se, como aponta Souza (2006, p. 
104): 

Ao narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados e representações que são 
estabelecidos à experiência. A arte de narrar, como uma descrição de si, instaura-se 
num processo metanarrativo porque expressa o que ficou na memória. [...] um olhar 
para si marca, no contexto da pesquisa, a implicação e o distanciamento dos sujeitos 
narrarem suas histórias a partir de lembranças particularizadas das histórias de vida. 

 
Nesse prospecto, é singular à docência a percepção de que toda representação 

exposta pelo aprendiz é advinda de experiências vividas, visto que a criança faz uso da 
imaginação para se aproximar do que deseja, criando, recriando e transformando as situações 
experimentadas e que favorecem o prazer de sentir-se artista de si. Na mente dos infantes há 
um somatório de saberes implícitos que precisam ser levados em consideração. 

Muitas vezes nós professores insistimos que nossos alunos encaixem-se dentro de 
“formas” pragmáticas até que se tornem seres que não refletem. Acabamos construindo 
sujeitos cegos frente à luz que reside na realidade. Cegos de si. 

Ao inibir o direito da criança divulgar a própria reflexão, coíbimos a possibilidade de 
(auto)formação. Josso (2010) reflete que autoformar-se é um aprendizado permanente que 
acontece em todos os lugares, em todos os livros, em todas as artes, em todas as histórias, 
em todas as fases da vida. É o desafio de fazer com que o sujeito assuma o seu processo 
formativo em sintonia consigo, com o outro e com meio ambiente.  

A docência precisa aceitar que cada indivíduo percebe e sente sabores e dissabores 
de formas diferentes. As flores não são iguais. As cores não têm os mesmos tons. O barro 
sugere variadas modelagens. Há panelas de diversos modelos. E, ainda, que a criança não está 
em busca de respostas, mas de novas perguntas que a torne um sujeito aberto à construção, 
desconstrução e reconstrução, tríade que formaliza a constituição do humano. 

Ninguém ensina a ser quem sou, do que devo gostar e, muito menos, a cor que 
escolho para enxergar as flores que me encantam. Esse processo é dialético, plural, singular e 
sem receitas. Apenas expõe experiências de vidas e mundos. Não há conhecimento maior do 
que aquele que o íntimo proporciona. Saber ler o universo de saberes e sensações que há 
dentro de cada ser, possibilita viver um eterno aprendizado. 
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Souza (2014, p. 176) afirma que “cada ser humano tem sede de experimentar a si a 
fim de encontrar provas de sua própria realidade e dar sentido à vida”. 

As atitudes das mais simples as mais complexas tomadas no ambiente de ensino 
podem até passar despercebidas, porém, são capazes de transformar vidas. O docente, a 
partir de suas intervenções pedagógicas, deve trabalhar “a compreensão do valor dos 
sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo 
que, ao ser “educado”, vai gerando a coragem” (FREIRE, 2013, p. 45). 

A importância de trabalhar respeitando o tempo e o jeito de aprender de cada criança 
simboliza respeito e paixão pelo que faz. Essa postura corrobora o pensamento de que para 
ensinar é preciso ter paixão, já que esta edifica “novos significados e conhecimentos sobre o 
ser, a vida e sobre o próprio conhecimento” (FONSECA; EVANGELISTA; QUEIROZ, 2012, p. 204-
205). Nossas ações didáticas evocavam o conhecimento de algo, por intermédio do ver, ouvir, 
mas, principalmente do sentir. 

 
3 PROCESSO METODOLOGICO  

Os sujeitos da pesquisa serão cinco crianças, entre 9 e 10 anos de idade, alunos do 4º 
ano do ensino fundamental da Escola Estadual Ferreira Pinto na cidade de Apodi-RN, A escolha 
por essas crianças se deu pelas afinidades pessoais adquiridas e oportunizadas pelas vivências 
sociopedagogicas, realizadas enquanto professora deste ano de ensino na escola supradita. 
Assim, senti a necessidade de ouvir e perceber como esses alunos enxergam as práticas de 
ensino e aprendizagem e como eles estão se sentindo frente as realidades.  

Pensando nos desafios para coleta de dados com a pesquisa qualitativa, consciente 
de que quando ela é direcionada para com as crianças, envolve uma ética e delicadeza mais 
aguçada. Bem como, “procedimentos utilizados de modo que possam garantir a sua 
participação como sujeito social, sem ferir sua integridade, nem constrangê-la” (PASSEGGI, 
p.115, 2016).  A pesquisa se desenvolverá em rodas de conversas, levando em consideração 
o mundo imaginário e subjetivo das crianças, bem como,  

 
As quatro características universais da cultura da infância, como propõe Sarmento 
(2015), quais sejam: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração. 
Afim de buscar um meio que possa envolver as crianças numa situação em que elas 
se reconheçam como criança, explorando essas quatro características de seu 
universo cultural, suscetível de ajudá-las a elaborar mais espontaneamente suas 
interpretações sobre os espaços, sobre as coisas, sobre as ações com o outro e sobre 
elas mesmas.  (PASSEGGI, p.115, 116, 2016). 

Com base na citação da autora e pautada na consciência de que a leitura é um 
instante significativo que transfere o leitor para dentro de si, o “Alien” escolhido para esta 
pesquisa foi um conto literário chamado “O menino e a rosa” da autora Helen Buckley.  

A escolha pelo referido conto se deu pelas afinidades que encontrei com a “criança”, 
personagem do enredo que, assim como eu, sentia-se como uma árvore querendo 
desabrochar seus galhos, sua criatividade e colorir seu mundo com tons e vibrações próprias. 
Um sujeito que desejava mostrar através dos desenhos a arte e sonhar criar livremente. 
Porém, seus sonhos foram podados pela professora que não conseguia/sabia enxergar como 
as suas lentes e, portanto, preferiu moldá-lo.  

Em sua condição de criança, o personagem não soube posicionar-se para defender 
seus voos e acabou construindo uma identidade que não lhe era própria e repousando em um 
lugar que não era seu.  
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O encontro com o conto, submeteu-me à reflexão de que as flores que desabrocham 
nos seres, têm infinidades de cores, caules, saberes e viveres... No entanto, se tornam 
possibilidades inférteis, se, na condição de docentes, não conseguirmos incentivar os sujeitos 
a serem autores de si e, assim, eles não aprenderão a respirar... 

 Espero que o trabalho com o conto citado possa despertar os brotos que há dentro 
das crianças que farão parte dessa pesquisa, bem como, em mim, para que juntas, possamos 
compreender os sentimentos de angústia, alegria, prazeres e desprazeres que efervescem 
quando encontramos (ou não) conosco dentro dos muros da escola. 

A leitura/contação do referido conto será realizado na escola, de preferência nos 
espaços escolhidos pelas crianças, onde sintam-se bem e livres para se expressarem. O 
método da pesquisa constará de quatro momentos, que não devem ser entendidos de modo 
estanques, mas inter-relacionados: 

1. Análise do conto infantil “O menino e a rosa” de Helen Buckley e a relação com a 
vida da pesquisadora; Será realizado uma leitura coletiva do conto. Este momento visa 
estimular a curiosidade das crianças e o desejo de falar sobre as práticas de 
ensino/aprendizagem experiênciadas e vividas por elas.  

2. Contação do conto supracitado, utilizando fantoches. Posterior análise dos 
sentimentos e sensações narradas após a escuta do enredo da história; Neste momento será 
a conversa com as crianças, onde elas irão interagir com as outras e com o pesquisador, de 
modo que fiquem livres para falar e ouvir. 

3. Sessões de artes (desenho, pintura e escrita), como forma de acolher com respeito 
modos alternativos por eles acionados para falar de si.  

4. Análise das reflexões que definem o valor atribuído pelas crianças as ações de 
ensino/aprendizagem, bem como, à liberdade de narrar e reviver suas próprias histórias, a 
partir dos depoimentos dados, tomando como base o referencial teórico norteador desta 
pesquisa.  

A abordagem da pesquisa é de cunho qualitativo, o que significa percebê-la enquanto 
uma atividade humana condicionada pelo conjunto de relações sociais que se instauram 
apesar de suas especificidades (POUPART, 2010). Acredito que essa perspectiva se apresenta 
mais adequada à investigação devido ao fato de que propicia o desenvolvimento do 
pensamento crítico tão necessário frente ao panorama da educação brasileira. 

Quanto aos meios, proponho a utilização da pesquisa com narrativas 
(auto)biográficas com a observação participante e a entrevista. 

 
A pesquisa autobiográfica é guiada pelo desejo de considerar o que a pessoa pensa 
sobre ela e sobre o mundo, como ela dá sentido às suas ações e toma consciência de 
sua historicidade. O respeito ao sujeito como agente e paciente das interações 
sociais permite afirmar que essa postura em pesquisa alinha-se a uma mirada 
biopolítica do humano e exige, do pesquisador e do formador, a mesma postura. 
(PASSEGGI, p.113, 2010) 

 

Conforme a autora, a pesquisa (auto)biográfica coloca o participante no centro, 
valorizando e respeitando a alteridade de suas palavras e de cada ação vivida e narrada. 
Cortella (2014), diz que o homem precisa transbordar e este método por vezes, parece ser a 
gota d’água para esse feitio. O que transborda remete a novos caminhos. Transbordar é 
autoformativo. 

Quanto à observação participante, pondero sua pertinência no decorrer da pesquisa, 
devido ao fato de que a pesquisadora poderá vivenciar as situações referentes ao objeto da 
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pesquisa com proximidade e em tempo real, junto ao ambiente pesquisado, conforme 
postulado por Marconi (2008). A observação se dará durante a leitura/contação do conto. 

Quanto à entrevista, Marconi (2008) considera ser um excelente instrumento de 
investigação social, pois, a conversação favorece a obtenção de informações importantes dos 
atores sociais. O instrumento supradito possibilitará a oportunidade de análise da capacidade 
imaginativa e reflexiva das crianças frente ao conto. 

Reitero que as ações da pesquisa acontecerão em quatro encontros e as observações 
consideradas relevantes, a partir das narrativas das crianças, serão registradas em um diário 
de campo. Além do diário, será utilizado também gravações de vídeos e áudios. Sempre com 
o consentimento dos participantes. A proposta tramita em tomar como base o olhar sensível 
dos educadores frente ao exercício da reflexão e valorização da capacidade critico-reflexiva 
das crianças, haja vista que as falas dessas crianças precisa ser entendida como parte do 
processo formativo onde interagem os sujeitos, o conhecimento e o autoconhecimento. 

 
4 E PARA COMEÇAR... 

  

O processo autoformativo que acompanha o sujeito desde os aprendizados iniciais 
singra na constituição de um sujeito que reflete sobre o que pensa e modifica suas 
ações/decisões com segurança. Entendemos que esse aspecto deve ser percebido como 
estímulo ao ato de olhar para dentro de si que, por vezes, é desconsiderado nos espaços 
escolares. 

Espera-se que no exercício de olhar para dentro de si, possamos refletir sobre as 
práticas de ensinoaprendizagem, com o intuito de buscar junto aos educandos o exercício de 
reviver. Reinventar o vivido é um modo de rememorar lembranças que nos possibilitam sobre 
nossa história de vida, a dos outros e a formação. A importância do resgate de instantes 
experimentados, somada à nossa eterna condição de aprendente, nos impulsiona à busca por 
minúcias retratadas em histórias de vida que nos remetem ao entendimento de que tudo o 
que fazemos revela o que somos. 
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O ENSINO DA CARTOGRAFIA ESCOLAR SOB UMA ABORDAGEM SOCIOCONSTRUTIVISTA 
 

Wagner Salgado da Silva 
Ana Paula Torres de Queiroz 

 
RESUMO: O presente artigo aborda o ensino da Geografia escolar por meio dos 
conhecimentos básicos da Cartografia escolar (representações cartográficas/gráficas), sob os 
ideais da teoria socioconstrutivista da aprendizagem. A ciência geográfica, ao longo do tempo, 
passou por algumas mudanças, como no caso destas duas correntes do pensamento: 
Geografia Tradicional e Crítica. De modo geral, a Geografia Tradicional possui, em seus ideais 
teóricos, pouca criticidade, dinâmica e participação no ambiente escolar. Já a Geografia 
Crítica, tem como uma das suas características principais, a consideração da realidade 
subjetiva e espacial vivida dos sujeitos. Já o socioconstrutivismo, possui, como característica 
primordial, a consideração do contexto histórico-cultural dos indivíduos. Diante disso, o 
espaço vivido (espaço do pertencimento, do cotidiano, das relações de trocas de saberes e de 
experiências...) também há contextos histórico-culturais humanos. Ao tratar-se da Cartografia 
escolar numa visão crítica educacional, torna-se imprescindível sua articulação ao ensino da 
Geografia escolar, inclinado a uma corrente teórica comprometida com a criticidade 
socioeducacional na contemporaneidade. Vale salientar que, a forma de se trabalhar com a 
Cartografia em sala de aula, tanto pode levar ao desenvolvimento de um estudante leitor 
crítico/reflexivo, como ao de um educando que apenas localize fenômenos geográficos 
(aqueles de fator físico e social, presentes no espaço), sem executar as devidas compreensões. 
Assim, cabe ao professor desenvolver atividades junto com os estudantes durante as aulas 
que sejam capazes de desenvolver a linguagem cartográfica. Pode-se considerar que, a 
Cartografia, é uma ciência fundamental para a interpretação de representações 
cartográficas/gráficas, com vistas à delimitação, espacialização, comparação e compreensão 
de fenômenos geográficos. Neste artigo há, como objetivo geral, compreender o ensino da 
Cartografia no âmbito escolar sob a perspectiva socioconstrutivista. E, como objetivos 
específicos, analisar a importância da Cartografia para o ensino da Geografia escolar, e, 
compreender de que forma a Cartografia escolar se articula ao ensino da Geografia escolar 
sob a perspectiva socioconstrutivista. O estudo em questão foi realizado por meio de uma 
revisão bibliográfica. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas fontes mais 
recentes e seguras de autores já conhecidos e renomados pela comunidade científica, tais 
como: Callai (1999, 2005), Castellar (2000, 2017), Cavalcanti (2012), Freire (1987, 1996), 
Lacoste (1988) e Vesentini (1986, 2008). Tais fontes, foram consultadas via pesquisas já 
impressas e na internet, com vistas a uma contribuição atual ao estudo abordado aqui nesta 
pesquisa. A ciência cartográfica, por tratar-se de um saber específico, muito complexo e 
indispensável para o ensino da Geografia na educação básica, preocupado com a constituição 
cidadã e democrática, há a necessidade de lecioná-la numa corrente teórica, comprometida 
com a criticidade socioeducativa contemporânea. Pois, pôde-se conceber que o seu ensino 
indica estar arraigado nos ideais tradicionais, onde pouco se contempla, de fato, a efetivação 
de uma articulação contextualizada com a Geografia escolar. Esta pesquisa aponta para 
uma necessidade de reflexão sobre o ensino da Geografia escolar por meio dos 
conhecimentos cartográficos. Logo, sugere-se ensinar a Geografia da educação básica por 
meio da Cartografia escolar, fundamentada na corrente teórica socioconstrutivista, com vistas 
à compreensão socioespacial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo aborda o ensino da Geografia escolar por meio dos conhecimentos 

básicos da Cartografia escolar (representações cartográficas/gráficas), sob os ideais da teoria 
socioconstrutivista da aprendizagem. O estudo tem como marco teórico principal as 
contribuições de Callai (1999, 2005), Cavalcanti (2012), Castellar (2000, 2017), Freire (1987, 
1996) e Vesentini (1986, 2008), a despeito da relevância da abordagem de um ensino que 
contemple à realidade subjetiva e espacial vivida dos educandos, com vistas à compreensão 
socioespacial e, em decorrência dessa, à constituição cidadã e democrática pelos mesmos. 

Este trabalho é parte integrante do projeto finalizado do PIBIC/IFPE, intitulado: a 
formação de professores do curso de Licenciatura em Geografia: um estudo sobre a 
Cartografia. O interesse pelo tema que aqui será discutido, emergiu da curiosidade em analisar 
se o ensino da Geografia escolar por meio da Cartografia escolar possui um caráter 
socioconstrutivista. 

Ao tratar-se da Cartografia escolar numa visão crítica educacional, torna-se 
imprescindível sua articulação ao ensino da Geografia escolar, inclinado a uma corrente 
teórica comprometida com a criticidade socioeducacional na contemporaneidade. Assim 
sendo, o conhecimento construído por esse viés, poderá alcançar a cidadania e a democracia. 

Vale salientar que, a forma de se trabalhar com a Cartografia em sala de aula, tanto 
pode levar ao desenvolvimento de um estudante leitor crítico/reflexivo, como ao de um 
educando que apenas localize fenômenos geográficos (aqueles de fator físico e social, 
presentes no espaço), sem executar as devidas compreensões. Assim, cabe ao professor 
desenvolver atividades junto com os estudantes durante as aulas que sejam capazes de 
desenvolver a linguagem cartográfica. 

Pode-se considerar que, a Cartografia, é uma ciência fundamental para a interpretação 
de representações cartográficas/gráficas, com vistas à delimitação, espacialização, 
comparação e compreensão de fenômenos geográficos. 

Neste artigo há, como objetivo geral, compreender o ensino da Cartografia no âmbito 
escolar sob a perspectiva socioconstrutivista. E, como objetivos específicos, analisar a 
importância da Cartografia para o ensino da Geografia escolar, e, compreender de que forma 
a Cartografia escolar se articula ao ensino da Geografia escolar sob a perspectiva 
socioconstrutivista 

A ciência geográfica, ao longo do tempo, passou por algumas mudanças, como no caso 
destas duas correntes do pensamento: Geografia Tradicional e Crítica. O ambiente escolar 
pautado numa concepção com pouca significância no processo de ensino-aprendizagem, traz-
lhe pouca criticidade, dinâmica e participação, como no caso da Geografia Tradicional. 
Contudo, os resultados indicam ser bem mais satisfatórios, quando o espaço escolar está 
alicerçado num paradigma comprometido com uma educação que leve em consideração a 
realidade subjetiva e espacial vivida dos sujeitos, como no caso da Geografia Crítica. Ambas 
as correntes do pensamento, fizeram parte da difusão do conhecimento da Geografia, com 
implicações diretas ao seu ensino-aprendizagem contemporâneo. 

Vale ressaltar que, de maneira genérica, a concepção “bancária” da educação, muito 
criticada por Freire (1987), trilhou o mesmo caminho da corrente de pensamento geográfico 
tradicional. De modo oposto, o referido autor propõe uma educação Libertadora, 
problematizadora, para o contexto escolar, como tentativa de preenchimento de possíveis 
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lacunas e superação de determinadas práticas com pouca eficiência e criticidade ao ensino-
aprendizagem. 

De forma semelhante aos ideais educativos da Geografia Crítica e da educação 
Libertadora, problematizadora, percorre a teoria socioconstrutivista da educação. Essa teoria 
possui, como característica primordial, a consideração do contexto histórico-cultural dos 
indivíduos. Diante disso, o espaço vivido (espaço do pertencimento, do cotidiano, das relações 
de trocas de saberes e de experiências...) também há contextos histórico-culturais humanos 
em si enraizdos. Logo, a incorporação desses ideais progressistas pelo processo educacional, 
pode implicar na consolidação de um ensino-aprendizagem de qualidade. 

Na história, a Cartografia sempre esteve ligada à Geografia, bem como percorreu por 
uma linha tradicional. Dessa maneira, desde um bom tempo atrás, ambos os saberes indicam 
pouco ter contribuído para um ensino preocupado com a constituição social para uma vida 
cidadã e democrática. A evidência é de que só a partir da década de 1960 que a Cartografia 
adquiriu uma nova roupagem em relação à sua perspectiva anterior. 

A proposta deste trabalho se justifica pelo fato de existir uma considerável dificuldade 
dos educadores de Geografia da educação básica na produção dos conhecimentos 
cartográficos de modo contextualizado. Alcantara e Ventorini (2011, p. 616) realçam que “na 
Geografia uma das dificuldades é ensinar a linguagem cartográfica aos alunos do Ensino 
Básico”. 

Todavia, Castellar (2017, p, 225) explica que é pertinente o educador criar condições 
de leitura e interpretação crítica de representações cartográficas, para que eles desenvolvam, 
de fato, uma linguagem cartográfica e, assim, consigam compreender o seu espaço vivido, 
além de todo o espaço geográfico. “Fundamental a criação de condições de aprendizagem da 
linguagem cartográfica para assim ser um produtor e leitor crítico de [representações 
cartográficas, visto que] [...] permitirá a compreensão pelos alunos da parte e da totalidade 
do território [...]”. 

Diante da grande dificuldade de muitos professores da Geografia escolar na produção 
dos conhecimentos cartográficos, como ferramenta essencial para o ensino geográfico, com 
vistas à cidadania e à democracia, torna-se importante a seguinte indagação: de que maneira 
são trabalhados os conhecimentos da Cartografia escolar no ensino da Geografia na educação 
básica? 

Uma forma segura de despertar a atenção e o interesse do educando pela aula, faz-se 
a partir da formulação de mapas, bem como acerca da aprendizagem de leitura e 
compreensão de demais representações cartográficas do seu espaço vivido. Isso, para que ele 
sinta o privilégio de conhecer afundo sua realidade, além de ter a capacidade de percepção 
da dinâmica atuação dos fenômenos geográficos, em constante processo de transformação 
do espaço nas mais variadas escalas geográficas (local, regional, nacional e global). 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Originalmente a Geografia teve caráter tradicional (Geografia Tradicional), mais 

preocupada com a delimitação e descrição do espaço, e menos em compreendê-lo. Servia 
para quem detinha o poder e para fins político e militar (LACOSTE, 1988). 

Com relação ao seu ensino, refletiu-se numa abordagem voltada para a memorização 
de informações, desprovida da verdadeira dimensão socioespacial geográfica. 
Portanto, caracterizou-se como um ensino que se importou mais em mostrar o espaço, e 
menos de apresentar as relações estabelecidas do mesmo com o homem. Relações essas em 
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que muitas vezes se dão de forma injusta, desigual e desumana, com vistas à obtenção de 
lucro, por parte dos grandes capitalistas, sobretudo. 

“[...] o professor [de Geografia], sobretudo dantes, obrigava a "fazer" muitos mapas. 
[...] A imagem mágica que deve ser reproduzida peio aluno [era] a da Pátria. [...]” (VESENTINI, 
1986, p. 27). O referido autor nos mostra que a construção do conhecimento geográfico era 
realizada por meio de metodologias tradicionais do ensino, às quais pouco fomentava o 
desenvolvimento de um pensamento capaz de compreender o espaço geográfico. 

Nos dias atuais, concebe-se que o educador não obriga seus educandos a fazer mapas. 
No entanto, compreende-se que, ainda, o ensino-aprendizagem em Geografia na educação 
básica, em sua maioria, é resultado de metodologias ultrapassadas com características na 
descrição, memorização e passividade dos fatos/fenômenos geográficos. Assim, o ensino 
contemporâneo não é o mesmo de antes, contudo, assemelha-o. 

O ensino fundamentado nessa corrente do pensamento geográfico, pouco abarca a 
complexidade da realidade socioespacial na apropriação, produção e reprodução do espaço. 
Isso porque, de acordo com Vesentini (2008), essa corrente atuava com o propósito de 
atendimento aos interesses do capitalismo, acerca da constituição de indivíduos para o 
mercado de trabalho. 

A concepção “bancária” da educação, bastante criticada por Freire (1987), assemelha-
se às características da corrente geográfica tradicional. Pois, conforme ele, essa concepção 
não objetiva à transformação social, à criticidade, mas sim, à descrição dos fatos. Ademais, 
distancia-se do diálogo e “deposita” conteúdos nas mentes “vazias” dos educandos. Esses, 
parecem ser “vasilhas a serem enchidas” pelo educador, pois o mesmo é o que sabe, e eles, 
os que não sabem. O educador é visto como o centro do processo, mas não a interação 
educador/educando. Além do “depósito”, o mesmo é o que transfere, transmite e “enche” os 
educandos de conhecimentos, além de sempre repeti-los. No mais, são desprezados o caráter 
histórico e a historicidade presente nos indivíduos. Portanto, o ensino não há significância 
para os mesmos. E outra, não visa à humanização, mas sim, à opressão, ou melhor, a quem 
detém o poder. É considerada uma concepção “reacionária”. 

Diante disso, fazia-se e faz necessário trabalhar a Geografia com maior enfoque numa 
perspectiva crítica/reflexiva, capaz de superar esse contexto de uma ciência que sirva à classe 
dominante. Nesse caso, há uma corrente geográfica com características contrárias à 
mencionada, com forte enfoque num mundo mais igualitário e justo. Segundo Vesentini 
(1986), a Geografia crítica é a corrente do pensamento geográfico preocupada com a 
criticidade social. Essa vertente estuda as relações socioespaciais estabelecidas, em busca de 
uma maior e mais aprofundada interpretação espacial pelos sujeitos. 

Quanto ao seu ensino, preocupa-se com a compreensão do espaço geográfico, 
considerando os diversos aspectos da realidade subjetiva estudantil e a do meio ao qual estão 
inseridos, de modo a conceber o espaço em sua plenitude. Nesse paradigma, o educador é o 
mediador, mas não o centro do processo de ensino e aprendizagem, muito menos o único 
detentor do conhecimento. Além disso, à medida que há a construção do conhecimento, ao 
mesmo tempo há o despertar do interesse e da participação dos educandos pela aula. A 
realidade pessoal e espacial vivida é o caminho por onde essa vertente percorre. (VESENTINI, 
1986, 2008). 

O contexto pessoal, histórico e cultural social é o ponto de partida do ensino 
fundamentado nessa corrente. Considera-se os aspectos subjetivos que cada estudante 
possui, além de suas vivências cotidianas, nível de compreensão, experiências de mundo, 
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saberes diários.... Diante disso, percebe-se que pode haver a superação daquela Geografia 
que antes só servia para fazer a guerra e para atender às pretensões da burguesia. 

Sendo assim, de modo generalizado, compreende-se haver uma considerável 
aproximação da Geografia Crítica com a teoria socioconstrutivista da educação, proposta pelo 
russo Lev Vygotsky. O mencionado autor, defende “[...] que a aprendizagem não [é] uma mera 
aquisição de informações, [visto que ocorre] a partir de uma simples associação de ideias 
armazenadas na memória, [pelo contrário, é] um processo interno, ativo e interpessoal”. 
(DAMIANI; NEVES, 2006, p. 1). A fim de um melhor entendimento sobre esses aspectos 
socioconstrutivistas propostos por Vygotsky, a seguir, alguns deles serão esmiuçados.  

Um fator primordial, nessa teoria, é que o desenvolvimento intelectual é construído 
acerca das relações recíprocas entre homem/meio. A relação de apropriação, produção e 
reprodução do espaço hoje pelo homem, indica pouco haver uma reciprocidade, de fato, com 
a natureza. 

Outro ponto essencial que não se pode passar despercebido e, assim, não ser 
apresentado, é a ocorrência de um engajamento ativo entre educandos/educadores e 
educandos/educandos. Pois, para Vygotsky, esse engajamento é fundamental para a 
construção do conhecimento, ao passo que a interação entre os indivíduos é peça chave para 
a efetivação de um ensino/aprendizagem de qualidade. 

Outro ponto bastante crucial no que diz respeito a essa teoria e que merece destaque, 
é o desenvolvimento da aprendizagem por meio das relações de trocas entre os sujeitos e a 
mediação conduzida pelo educador. O socioconstrutivismo, considera o contexto histórico-
cultural social, a saber: as práticas e relações socioespaciais, as trocas de experiências e 
saberes diários, as relações de convívio... entre os indivíduos, mediatizados no ensino pelo 
professor. Esses e outros aspectos, compõem o quadro de um desenvolvimento significativo 
do processo de ensino e aprendizagem. No ensino, a articulação abstrata de determinados 
conteúdos com certos signos e símbolos (materializados ou não no espaço) existentes na 
realidade estudantil, é uma forma de dar sentido e significância à aprendizagem. 

Além do mais, é evidente a aproximação entre a Geografia Crítica e a teoria 
socioconstrutivista da educação. Isso é concebido a partir da construção contextualizada do 
conhecimento entre educador/educando, mas não de maneira ativa e centrada apenas no 
professor, com ausência de uma criticidade, (como no ensino tradicional), necessária ao 
desenvolvimento de um senso interpretativo da realidade. 

Pensar que o educando é um mero acumulador de conhecimento oriundo da 
transmissão de conteúdos pelo professor, integra-se a certas ações inadequadas de uma 
abordagem tradicional, que o considera um ser passivo no processo educacional. Pensamento 
bastante contrário no socioconstrutivismo, onde o considera um ser ativo, participante e 
protagonista nesse processo. 

Cavalcanti (2012) fala que o professor geógrafo com metodologias ancoradas nessa 
teoria educacional, sabe da eficiência provocada ao aplicá-las em sala de aula, com capacidade 
de promoção ao interesse e participação dos estudantes. Pois, de acordo com ela, a referida 
teoria leva em conta os aspectos culturais estudantis no ensino-aprendizagem da Geografia. 
A autora ainda diz que, tal teoria, tem como dimensão principal do processo de ensino-
aprendizagem o cotidiano de vida dos educandos, por isso a efetivação de um ensino-
aprendizagem significativo. 

Outro ponto que a autora destaca e que merece bastante atenção por parte dos 
educadores (não só os de Geografia), é a problematização não somente da introdução da aula, 
mas também, sempre que possível no decorrer da mesma. Ela informa que isso é possível 
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numa metodologia respaldada no socioconstrutivismo. 
Uma educação tradicional, pouco significativa para um processo de ensino-

aprendizagem eficiente, possui semelhanças no que tange às características aqui expostas da 
Geografia Tradicional e da concepção “bancária” da educação. 

Freire (1987) propõe uma perspectiva de ensino com capacidade de superação à 
concepção “bancária”, a educação Libertadora, problematizadora. De acordo com ele, essa 
vertente educacional possui metodologias contrárias àquela, sendo mais significativas ao 
ensino e comprometidas com uma educação autônoma, emancipadora e transformadora. É 
considerada uma perspectiva “revolucionária”. 
 

[...] na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu 
poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas 
relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma 
realidade em transformação, em processo. [Essa] educação [...] se faz, assim, 
um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, 
criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham. [...] 
a [educação] ‘bancária’, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas 
razões que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, 
para isto, mistifica a realidade. A problematizadora, comprometida com a 
libertação, se empenha na desmistificação. Por isto, a primeira nega o 
diálogo, enquanto a segunda, tem nele a indispensável relação ao ato 
cognoscente, desvelador da realidade (FREIRE, 1987, p. 41). Grifo do autor. 

 
De forma genérica, quanto ao modelo de ensino da Geografia Crítica, a teoria 

socioconstrutivista e a educação Libertadora, problematizadora, aparentam trilhar pelo 
mesmo caminho. 

“[Por esses vieses críticos, a Geografia escolar assumirá o] seu papel, o de contribuir 
para a formação de um cidadão crítico, participativo, que possa atuar na sociedade atual” 
(SILVA; SILVA, 2010, p. 12). São por esses caminhos que os educandos se nutrirão e terão a 
capacidade plena de compreensão espacial, a começar pela aptidão de interpretação do 
espaço vivido ao qual fazem parte. 

Tal compreensão possibilitará aos mesmos o conhecimento afundo dos fenômenos 
geográficos em atuação, as relações socioespaciais estabelecidas... e toda a gama de 
especificidades presentes em seu espaço de convivência, em seu cotidiano de vida..., 
permitindo-lhe a habilidade de articulação a fenômenos em outras escalas geográficas. Aos 
olhos de um estudante formado numa perspectiva tradicional, determinados aspectos, para 
ele, nem sequer apareceriam, muito menos se manifestariam e entrariam em atividade. 

Por referir-se ao ensino de Geografia na educação básica (Geografia escolar) e à 
realidade espacial vivida, um ponto fundamental a destacar-se é a Geografia do aluno. 
 

A Geografia que o aluno estuda deve permitir que ele se perceba como 
participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali ocorreram 
são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num 
processo de desenvolvimento. [...] O aluno deve estar dentro daquilo que 
está estudando e não fora, deslocado e ausente daquele espaço, como é a 
Geografia que ainda é muito ensinada na escola: uma Geografia que trata o 
homem como um fato a mais na paisagem, e não como um ser social e 
histórico (CALLAI, 1999, p. 58). 
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Por isso a importância de um ensino de Geografia preocupado com uma aprendizagem 
estudantil ativa, de forma a desenvolver nos educandos a capacidade de interpretação dos 
fenômenos presentes em sua realidade cotidiana, como sujeitos atuantes e participantes do 
processo de transformação espacial numa escala geográfica local, em direção à global. Ao 
passo que, a Geografia é uma ciência social, que tem como objeto de estudo o espaço, nesse 
sentido, procura sempre estudar as relações socioespaciais, bem como a relação entre 
homem/natureza, a espacialização dos fenômenos geográficos... 

Ao referir-se à Geografia escolar e, especialmente, à Cartografia escolar, com o 
objetivo de propor uma melhor compreensão deste trabalho, é necessário salientar que a 
Cartografia é uma ciência e a Geografia é outra. Essa, apropria-se dos conhecimentos básicos 
daquela; nesse caso, as representações cartográficas. Logo, os conhecimentos cartográficos 
auxiliam no ensino da Geografia, acerca de sua introdução nos conteúdos dessa ciência. Tais 
representações são qualquer tipo de instrumento gráfico (cartum, charges, fotos, globos 
terrestres, imagens, mapas...), desde que represente fenômenos geográficos. Assim, certos 
fatos geográficos, podem ser associados a determinados conteúdos no ensino de Geografia. 
É dessa forma que a Cartografia escolar se articula ao ensino da Geografia escolar. 

Para o ensino da Geografia, a Cartografia é uma ciência fundamental para a 
interpretação de representações gráficas, com vistas à delimitação, espacialização, 
comparação e compreensão de fenômenos geográficos no espaço. 

Ao tratar-se da Geografia escolar, é indispensável sua articulação com a Cartografia 
escolar. Haja vista que, o objeto de estudo da Geografia é o espaço e, a Cartografia, de maneira 
semelhante, também estuda o espaço, através de inúmeras representações gráficas. Desse 
modo, de forma a dar mais sentido e significância ao ensino/aprendizagem da Geografia, a 
utilização da Cartografia se torna essencial, pois, por meio dela, pode-se compreender o 
espaço vivido e, acerca desse, conceber o espaço numa escala geográfica mais ampla. No 
ensino de Geografia, é imprescindível a utilização cartográfica como ferramenta de 
compreensão de um espaço em constante transformação pelo homem. 

Todavia, na época da Geografia Tradicional, as representações cartográficas eram 
utilizadas, com maior ênfase, à conquista de terras, à organização do espaço e à condução da 
guerra. Entretanto, esse quadro histórico da Cartografia numa linha tradicional, foi superada 
a partir da década de 1960, quando passou a ter grande utilidade no que concerne à cidadania 
e à democracia. Essa mudança também refletiu na Cartografia escolar, tendo, assim, 
implicações mais satisfatórias no processo de ensino-aprendizagem de Geografia na educação 
básica (OLIVEIRA, 2010). 

Por evidenciar a Cartografia como uma relevante ferramenta no ensino de Geografia, 
o mapa (diversos tipos), como uma das principais representações cartográficas, é peça 
fundamental na construção significativa do conhecimento geográfico, quando trabalhado de 
modo crítico. Assim, cabe também ressaltar que, é pertinente, por parte dos educandos, 
aprender a interpretar os variados tipos de mapas, entre outros tipos de representações 
gráficas, a fim de melhor entender o mundo em que habitam. Porém, para isso, o professor 
possui papel primordial na mediação do ensino, para que de fato isso seja efetivado. 

A habilidade de leitura crítica aprofundada em mapas e em várias outras 
representações cartográficas no ensino de Geografia, permite ao estudante o privilégio de 
esmiuçar e desmistificar certos aspectos impostos como únicos e verdadeiros pela sociedade 
contemporânea, além de trazer à tona aquilo que se encontra “oculto”. O educando passa a 
ter a capacidade de compreender o seu mundo de convivência, seu cotidiano, seu lugar de 
troca de experiências e saberes diários... para, a partir disso, passar a conceber que a 
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espacialidade dos fenômenos não só acontece numa escala local, mas também, numa escala 
geográfica global. 

Então, percebe-se a pertinência não só dos mapas nas aulas de Geografia, mas 
também, de qualquer outro tipo de representação gráfica. Mas para isso, o educador deve 
possuir metodologias eficientes, para que o educando se sinta estimulado e busque, com 
frequência, a leitura e interpretação pelos instrumentos cartográficos, de forma que, assim, 
aprenda a ler seu espaço vivido e crie condições para ler o espaço geográfico em sua 
totalidade. (CASTELLAR, 2000; CAVALCANTI, 2012). 

Uma das formas mais eficientes no ensino/aprendizagem da Geografia escolar por 
meio da Cartografia escolar para a compreensão do espaço vivido e, em decorrência desse, 
do espaço geográfico, faz-se acerca da linguagem cartográfica. Pois, conforme Castellar (2017, 
p. 227), “[...] essa [linguagem] permitirá [aos estudantes] compreender os conteúdos e 
conceitos geográficos [traduzindo] as observações abstratas em representações da realidade 
mais concretas”. 

Tais representações de certos fenômenos geográficos na realidade espacial vivida 
estudantil, são concretizadas em função da compreensão adquirida pelos mesmos por meio 
da linguagem cartográfica. Pelo contrário, como no caso de um estudante que não sabe ler e 
interpretar criticamente as representações cartográficas, os fenômenos geográficos passam 
despercebidos de suas percepções, como se ali não houvesse nenhum deles em atuação. Por 
isso a relevância dessa linguagem no ensino da Geografia escolar atual. 

Pois, conforme elucidam Araújo e et al. ([2016], p. 3), “a leitura do espaço, por meio 
da linguagem cartográfica possibilita [ao indivíduo a representação do] seu espaço vivido, sua 
trajetória e a leitura que [o mesmo] faz do mundo, contribuindo, de certa forma, para um 
melhor entendimento da sua realidade [...]”. É a partir desse ganho de entendimento que o 
sujeito cria condições para também conceber o mundo. 

Para Callai (2005, p. 228) “[...] ler o mundo vai muito além da leitura cartográfica [...]. 
Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou pelo mapa, embora ele 
seja muito importante. É fazer a leitura do mundo da vida, construído cotidianamente [...]”. A 
autora diz que, para se ter total compreensão do espaço geográfico e da realidade do 
indivíduo precedente, deve-se primeiro interpretar o cotidiano de vida, as relações 
estabelecidas, as práticas exercidas, o lugar de convívio, além de ambientes propícios à 
apropriação, produção e reprodução do espaço... Mas não somente através do estudo 
cartográfico abstrato, como também observando isso na prática. 

É válido enfatizar que, ao geógrafo educador, cabe-o possuir aptidão para uma melhor 
condução da aula por meio da utilização das distintas ferramentas representativas do espaço. 
Pois, sabe-se que muitos professores da Geografia escolar têm dificuldades na produção dos 
conhecimentos cartográficos de modo crítico/reflexivo. 

Rios e Souza (2009) esclarecem que tal empecilho atinge educadores e estudantes da 
educação básica e superior. Conforme os mencionados autores, essa dificuldade é 
considerada como um ciclo, a começar pelos docentes geógrafos universitários até os 
educandos da educação básica, que decidem se tornarem professores de Geografia. 

Nesse sentido, a fim de superar essa deficiência, uma das possíveis soluções pode ser 
a autoavaliação docente apresentada por Freire (1996, p. 18). Ele afirma que “[os educadores 
devem realizar uma] reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de 
[hoje] ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Na atualidade, ainda existi uma grande resistência por parte dos educadores, quanto 
à execução de uma autoavaliação. Apesar disso, sabe-se que, à medida que sempre realizar 
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uma autorreflexão crítica, a tendência é de, à cada aula ministrada, melhorar. O professor 
comprometido com um ensino-aprendizagem de qualidade, capaz de ensinar com 
metodologias apropriadas na promoção ao interesse e à participação estudantil pela aula, 
com vistas à cidadania e à democracia, sabe da importância de sempre executar uma 
autoavaliação crítica. 

 
3 METODOLOGIA 

 
O estudo em questão foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica. Lakatos e 

Marconi (1992) dizem que um trabalho traçado nessa lógica, faz-se a partir de um 
levantamento de toda a bibliografia já publicada, seja em forma de livros, periódicos... A sua 
finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito 
sobre determinado tema de seu interesse, além de executar a devida reflexão sobre 
diferentes pontos de vista encontradas em documentos e obras. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas fontes mais 
recentes e seguras de autores já conhecidos e renomados pela comunidade científica, tais 
como:  Callai (1999, 2005), Castellar (2000, 2017), Cavalcanti (2012) e Vesentini (1986, 2008). 
Tais fontes, foram consultadas via pesquisas já impressas e na internet, com vistas a uma 
contribuição atual ao estudo abordado aqui nesta pesquisa. 

E, de maneira a não esquecer por Paulo Freire (1987, 1996) e pelo geógrafo francês 
Yves Lacoste (1988), embora suas obras sejam de um tempo, de certa forma, um pouco já 
avançado, suas contribuições para a ciência e para a vida humana, sobretudo, ainda são 
bastante atuais e têm papel primordial. Portanto, é imprescindível a referência a autores 
desse porte, com grande nível intelectual, muito utilizados neste trabalho, sobretudo, o 
primeiro. As obras consultadas foram mais em volta no que concerne à discussão sobre ensino 
tradicional e crítico e suas implicações diretas no processo de ensino-aprendizagem 
contemporâneo da Geografia escolar. 

No entanto, de forma mais específica, a temática aqui discutida com o auxílio da 
literatura, refere-se à prática docente, quanto à articulação entre a Geografia escolar e a 
Cartografia escolar pautada na teoria socioconstrutivista da educação. É válido ressaltar que 
o aporte literário suscitou uma significativa compreensão do objeto de estudo aqui proposto. 

Uma pesquisa de revisão bibliográfica, de acordo com Campelo (2013), tem por 
objetivo fundamentar, a partir de uma contribuição teórica, determinado objeto de estudo. 
Sendo assim, concebe-se que se torna possível a elucidação de certas questões primordiais 
em qualquer tipo de texto. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Por tratar-se em ensino de Geografia escolar por meio dos conhecimentos 

cartográficos, cabe realçar a relevância da Cartografia no ensino daquela ciência. Assim sendo, 
Araújo (2010) elucida que esse saber serve para a delimitação, espacialização e compreensão 
dos fenômenos geográficos. Dessa forma, o ensino-aprendizagem em Geografia por meio da 
Cartografia escolar possibilitará ao educando a capacidade de compreensão das questões 
emergentes do seu espaço vivido, quando o ensino está fundamentado numa perspectiva 
crítica da educação, de modo a compreendê-las, também, em outros espaços da superfície 
terrestre. Por essa lógica, o ensino geográfico preocupado com a criticidade social, poderá 
superar determinadas metodologias com base na Geografia Tradicional. 
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Na atualidade, parece ser comum ainda existir práticas de ensino inadequadas e pouco 
eficientes, arraigadas em modelos educacionais pouco significativos, com implicações diretas 
a uma aprendizagem pouco efetivada. Assim, pensa-se haver a necessidade de uma 
autoavaliação docente, como tentativa de superação de certas metodologias respaldadas 
num modelo tradicional de ensino. Um ensino com significância aos estudantes se faz, como 
enfatiza Cavalcanti (2012), ancorado na teoria socioconstrutivista da educação, de maneira a 
levar em consideração a realidade espacial vivida na articulação com os conteúdos. O ensino 
apoiado nessa teoria, a efetivação da aprendizagem, de fato, está assegurada. 

Quando o educador, de fato, não executa sua atividade profissional com máxima 
clareza e eficiência, de modo que não haja a garantia da aprendizagem, Freire (1996, p. 12) 
elucida que “não há docência sem discência”.  O referido autor quer dizer que a efetivação do 
ensino só é alcançada, quando há correspondência significativa da aprendizagem. A profissão 
docente só é de fato exercida com a finalidade docente efetivada, quando há a plena garantia 
da aprendizagem. 

De modo semelhante, determinadas metodologias tradicionais hoje, ainda remetem 
ao ensino de algumas décadas passadas, também com forte inclinação a essa vertente, como 
aquelas presentes na educação “bancária” da educação. Talvez, sem perceber, o educador 
constrói o conhecimento com práticas características dessa perspectiva educacional. Assim, 
quando se trata do processo de aprendizagem, há implicações diretas e, dessa forma, o 
rendimento escolar pelos educandos pode ter grande impacto negativo. 

Logo, concebe-se que, o ensino educacional da Geografia escolar por meio da 
Cartografia escolar na contemporaneidade, dá-se acerca do “depósito”, da transferência, da 
transmissão de conteúdos pouco contextualizados... Características essas enraizadas na 
concepção “bancária” da educação, muito criticadas por Freire (1987). Uma das soluções, 
como tentativa de rompimento à corrente geográfica tradicional e à concepção “bancária”, 
pode ser através de um ensino inclinado, sobretudo, à teoria socioconstrutivista, mas 
também, por terem grande aproximação, à Geografia Crítica e à educação Libertadora, 
problematizadora. 

É sabido que na teoria socioconstrutivista, a consideração do contexto histórico-
cultural dos sujeitos é fator fundamental para o processo de desenvolvimento de uma 
educação crítica. Nesse sentido, levar em conta a interação entre os indivíduos e entre esses 
e o seu meio com frequência na construção do conhecimento, pode despertar o interesse e a 
participação dos educandos pela aula, pois a abstração dos conteúdos será articulada à 
materialização ou não dos signos e símbolos existentes no seu espaço vivido. 

Se na contemporaneidade é difícil encontrar um ensino com inclinação crítica, capaz 
de levar em conta a realidade subjetiva e espacial vivida estudantil, a construção do 
conhecimento geográfico contextualizado por meio da Cartografia escolar pouco será 
contemplada. Portanto, dificilmente haverá impacto positivo no processo de aprendizagem 
escolar. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No presente artigo, pôde-se compreender de que forma a teoria socioconstrutivista da 

educação se articula ao ensino da Geografia escolar por meio da Cartografia escolar. A ciência 
cartográfica, por tratar-se de um saber específico, muito complexo e indispensável para o 
ensino da Geografia na educação básica, preocupado com a constituição cidadã e 
democrática, há a necessidade de lecioná-la numa corrente teórica, comprometida com a 
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criticidade socioeducativa contemporânea, como no caso da que foi discutida aqui neste 
estudo. Pois, pôde-se conceber que o seu ensino indica estar arraigado nos ideais tradicionais, 
onde pouco se contempla, de fato, a efetivação de uma articulação contextualizada com a 
Geografia escolar. 

Pôde-se compreender também que, o ensino da ciência geográfica no âmbito escolar, 
articulado aos conhecimentos da Cartografia escolar de modo crítico/reflexivo, a significância 
do ensino-aprendizagem poderá estar assegurada. Tendo em vista que, dessa forma, essa 
articulação levará em consideração o espaço vivido estudantil e a espacialização dos 
fenômenos geográficos em diferentes escalas geográficas. 

Diante do que foi exposto neste trabalho, esta pesquisa aponta para uma necessidade 
de reflexão sobre o ensino da Geografia escolar por meio dos conhecimentos cartográficos. 
Logo, sugere-se ensinar a Geografia da educação básica por meio da Cartografia escolar, 
fundamentada na corrente teórica socioconstrutivista, com vistas à compreensão 
socioespacial. 

Novas pesquisas podem ser realizadas a partir dos dados propostos nesta discussão. 
Isso, através do aprofundamento em estudos sobre os impactos da articulação (ou 
desarticulação) da Geografia escolar com os conhecimentos da Cartografia escolar no 
processo de ensino–aprendizagem daquele saber. 
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O ENSINO ATRAVÉS DO USO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS 
DE ESCALA CARTOGRÁFICA  

 

Ilcileide Lima de Medeiros Soares77 
Tânia Cristina Meira Garcia78 

 

RESUMO: O trabalho que ora apresentamos analisa o uso da sequência didática, como 
modalidade organizativa, a qual apresenta estratégias estruturadas a partir de situações 
problemas, cujo fim é qualificar didaticamente o tempo pedagógico e promover a 
aprendizagem dos alunos, a partir de um planejamento que objetiva a participação ativa 
destes, na produção do conhecimento. A sequência didática em analise, foi elaborada como 
instrumento de coleta de dados e intervenção pedagógica, sendo aplicada como estratégia de 
apresentação de conteúdos cartográficos a alunos da 1ª série do ensino médio da escola 
básica. A Teoria das Situações Didáticas (TSD) de Brousseau (2008) foi utilizada como 
fundamento para interpretação da experiência como, também, serviu de base para o 
planejamento e organização da ação, nos dando suporte para discutir aspectos relacionados 
a apresentação dos conteúdos. Nosso estudo parte das considerações tecidas a partir de 
pesquisas na área do ensino da cartografia, as quais têm evidenciado que  os procedimentos 
e atividades  utilizados em grande maioria, no âmbito do ensino da  cartografia, costumam ser 
caracterizados por  atividades estanques, e fragmentadas em função do tempo e do uso do 
espaço, pouco diferenciado da própria sala de aula, muitas vezes, estáticos e com 
possibilidade tênue do aluno adquirir habilidade em resolver problemas, o que não favorece  
o processo de aprendizagem  significativa, tanto do ponto de vista dos conteúdos como dos 
procedimentos. A metodologia da Engenharia Didática foi aplicada nesse trabalho, a qual 
associa pesquisa com ação didática no contexto de sala de aula, buscando produzir 
conhecimentos que tenham utilidade para a ação, a partir dos problemas colocados pela 
prática cotidiana.  Essa metodologia agrega características da pesquisa ação já que ocorre em 
situações de sala de aula onde o pesquisador é levado a descrever e analisar os resultados de 
sua aplicação e privilegia a sequência didática como esquema experimental.  Portanto esse 
trabalho propõe-se a contribuir para a melhoria no quadro da educação geográfica, numa 
perspectiva de ensino e aprendizagem mais autônoma, sem desconsiderar as elaborações 
construtivas dos alunos, mediadas pela ação educativa e instrucional do professor.  

Palavras-Chave: Ensino.  Aprendizagem.  Sequência Didática.  Cartografia Escolar. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 O debate sobre a compreensão dos processos educativos se enuncia no espaço dos 
que se movem em campos de grande complexidade. Adentrá-lo, por sua vez, solicita de nós, 
professores, que disponhamos e utilizemos referenciais que nos ajudem a interpretar o que 
acontece em sala de aula. Neste trabalho um dos referenciais eleito para fundamentar o nosso 
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objeto em estudo, será a busca do conhecimento do como as aprendizagens se produzem em 
situações de ensino. 
 O trabalho analisa o uso da sequência didática, como modalidade organizativa, a qual 
apresenta estratégias estruturadas a partir de situações problemas, cujo fim é qualificar 
didaticamente o tempo pedagógico e promover a aprendizagem dos alunos. A sequência foi 
elaborada como instrumento de coleta de dados e intervenção pedagógica, sendo aplicada 
como estratégia de apresentação de conteúdos cartográficos a alunos da 1ª série do ensino 
médio da escola básica. 
 A Teoria das Situações Didáticas (TSD) de Brousseau (2008) serviu de base para o 
planejamento e organização da sequência, nos dando suporte para discutir aspectos 
relacionados a apresentação dos conteúdos, abordando o ensino a partir de situações 
problemas. Nosso estudo parte das considerações tecidas a partir de pesquisas na área do 
ensino da cartografia, as quais têm evidenciado que  os procedimentos e atividades  utilizados 
em grande maioria, no âmbito do ensino da  cartografia, costumam ser caracterizados por  
atividades estanques, e fragmentadas em função do tempo e do uso do espaço, pouco 
diferenciado da própria sala de aula, muitas vezes, estático e com possibilidade tênue do aluno 
adquirir habilidade em resolver problemas, o que não favorece  o processo de aprendizagem  
significativa, tanto do ponto de vista dos conteúdos como dos procedimentos. 
 Para organizar nossas atividades utilizamos uma metodologia que agrega 
características da pesquisa-ação já que ocorre em situações de sala de aula onde o 
pesquisador é levado a descrever e analisar os resultados de sua aplicação e privilegia a 
sequência didática como esquema experimental. Trata-se da Engenharia Didática descrita por 
Oliveira (2013) como uma metodologia surgida no campo específico da Didática da 
Matemática e que tem Yves Chevallard e a pesquisadora francesa Michèle Artigue (1992) 
como os mais importantes colaboradores quanto a sistematização dessa metodologia.  

Associamos as quatro principais fases da engenharia didática e, inicialmente, fizemos 
uma análise do ensino usual de cartografia, seus efeitos e as concepções dos estudantes. 
Aplicamos um pré-teste com questões que sinalizavam um diagnóstico do aprendizado 
adquirido em relação a escala cartográfica nas etapas que antecedem o ensino médio. 
Consideramos o teste como um passo preliminar para a realização posterior de uma avaliação 
mais detalhada dos grupos de alunos envolvidos na pesquisa. O segundo momento 
caracterizado pela estruturação da sequência didática, momento em que além de 
elaborarmos a sequência de atividades, analisamos, a priori, onde as escolhas feitas podem 
provocar mudanças desejadas no processo de ensino. Na terceira fase, denominada de etapa 
da experimentação, tratamos do momento da implementação da sequência didática com base 
nos referenciais metodológicos, aplicada com a participação de alunos e professor. Aqui serão 
feitos os registros que servirão para nossa análise a posteriori. A quarta e última fase 
compreende o momento da análise a posteriori e validação, essa fase é focada em todo o 
processo da sequência didática. 

Desde o ano de 2015 parte79 da sequência que apresentamos neste trabalho vem 
sendo experimentada no contexto da sala de aula como ação planejada pelo Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Geografia que atuava em nossa escola 
como uma das áreas, entre outras, contempladas pelas ações do PIBID da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). A partir dessa experiência registramos alguns 
resultados positivos advindos   do esforço colaborativo do grupo de envolvidos, resultados 
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estes atestados através da identificação de  boa participação da escola, campo da 
investigação, nas olimpíadas de cartografia (OBRAC) tendo esta alcançado resultados 
satisfatórios os quais nos serviam de parâmetro para qualificar e apontar a necessidade que 
tínhamos de um trabalho mais sistematizado e intensivo no sentido de ajudar o aluno a 
desenvolver mais eficientemente as habilidades espaciais e  algumas competências propostas 
pelos PCN+EM(BRASIL, 2002) para a temática em questão. Comparamos e analisamos o 
ensino usual, em que utilizávamos apenas os livros didáticos como instrumentos de 
aprendizagem para o ensino de cartografia e os seus efeitos, ao novo formato de apresentação 
dos conteúdos, guiados pela sequência didática.  
 

2 DEFININDO SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
O ensinar e o aprender implicam relação entre o sujeito que se propõe a organizar 

ações e socializar saberes e o outro sujeito aberto a ouvir e apreender novos saberes para 
aprofundar conhecimentos já existentes. No espaço da sala de aula, onde se enuncia e ocorre 
esse processo, o professor como sujeito importante desse meio tem como papel organizar 
essa ação e definir os procedimentos que precisará lançar mão. 

Com o intuito de motivar os professores da educação básica para uma reflexão de sua 
prática em busca de aperfeiçoar e dinamizar o ensino-aprendizagem, Oliveira (2013) introduz 
o conceito de sequência didática que possibilita uma mudança qualitativa na organização 
didática. Para ela a sequência didática caracteriza-se por ser   

 (...) um procedimento simples que compreende um conjunto de atividades 
conectadas entre si, e prescinde de um planejamento para delimitação de 
cada etapa e/ou atividade para trabalhar os conteúdos disciplinares de forma 
integrada para sua melhor dinâmica no processo ensino-aprendizagem 
(OLIVEIRA, 2013, p.  53). 

De acordo com a autora a proposta que apresentamos está organizada a partir dos 
seguintes passos básicos: 

• Escolha do tema a ser trabalhado; 

• Questionamentos para problematização do assunto a ser trabalhado; 

• Planejamento dos conteúdos; 

• Objetivos a serem atingidos no processo ensino-aprendizagem; 

• Delimitação da sequência de atividades, levando-se em consideração, a 
formação de grupos, material didático, cronograma, integração entre cada 
atividade e etapas, e avaliação dos resultados. 

Buscando a aproximação entre a aquisição dos conhecimentos dos alunos e os 
procedimentos didáticos a serem aplicados em sala de aula recorremos a teoria Guy 
Brousseau (2008) para fundamentar a aplicação da sequência didática. 

Brousseau (2008) define a didática como uma relação específica entre conteúdos de 
ensino, a maneira como os alunos adquirem conhecimentos e os métodos. Assim sendo, ele 
desenvolveu uma teoria para entender as relações entre alunos, professor e o saber em sala 
de aula. Nessa empreitada, propôs situações, que foram experimentadas e analisadas 
“cientificamente” (TEIXEIRA E PASSOS, 2014). 
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3 TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS (TSD)  

 

  Na Teoria das Situações Didáticas Brousseau (2008) apresenta conteúdos 
matemáticos que ilustram algumas situações fundamentais e que começam a servir de 
fundamentação teórica para novos trabalhos de pesquisa em didática e para a prática de 
professores em outras áreas. 

A teoria em comento serviu como guia de interpretação da nossa experiência e quadro 
de organização da ação. 

Para Brousseau (2008, p.24) a classificação de situações didáticas deve ser 
caracterizada por quatro princípios básicos: 

• Situações de ação: que facilitem a interação dos alunos entre si e o meio físico. 

• Situações de formulação: que são caracterizadas pela comunicação/informação 
do professor e dos alunos. 

• Situações de validação: os alunos sejam capazes de descobrir e elaborar 
argumentos para validação da aprendizagem. 
 

• As situações de institucionalização: tanto o professor como os alunos devem 
estabelecer convenções sociais. 

Em se tratando de situações de ensino em um sistema didático institucional, no caso a 
escola, a didática, entendida como área do conhecimento cujo objetivo é investigar os fatores 
que interferem nos processos de ensino e aprendizagem, tem se colocado como articuladora 
entre o conteúdo e recurso de aprendizagem, considerando, ainda, o meio como ferramenta 
que possibilita o aluno aprender por si só ou com a ajuda dos colegas ou outros meios. 
Lançamos mão das duas formas de situações qualificadas por Brousseau (2008) de situação 
didática e adidática para desenvolver as nossas atividades sequenciadas.  

A teoria de Brousseau (2008) recebeu influência direta de Vygotsky por enfatizar as 
interações sociais, entre professor, alunos e os conhecimentos traz uma concepção do meio 
ativo na construção de novos conhecimentos no contexto da sala de aula. A “situação” é um 
modelo de interação de um sujeito com um meio determinado.  “O recurso de que esse sujeito 
dispõe para alcançar ou conservar um estado favorável nesse meio é um leque de decisões 
que dependem do emprego de um conhecimento preciso”. (Brousseau, 2008, p.19). Assim, 
entendemos que quando o sujeito emite uma resposta à um problema, implica a vivência de 
várias situações e de diferentes problemas a serem resolvidos. 

Logo, pensar em situações didáticas a partir da concepção de meio ativo rico em 
recursos, para serem transpostas e estruturadas em sequências, se traduz através da 
preparação do meio com apresentação e organização do material didático que proporciona, 
a nosso ver, condições para uma aprendizagem autônoma e eficaz, como será apresentado a 
seguir 

 

4 ENSINO POR MEIO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: A CARTOGRAFIA 

 A necessidade, claramente admitida em diferentes trabalhos de pesquisa que tratam 
do conteúdo cartográfico no ensino da Geografia, a qual aponta para uma associação das 
finalidades educativas desta ciência às preocupações com a espacialidade como bem define 
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Callai (2013, p. 18) “A tarefa de fazer a educação geográfica supõe desenvolver o pensamento 
espacial e trabalhar com os conceitos de modo que eles sejam significativos para desencadear 
as aprendizagens”, nos leva a deduzir que não podemos negligenciar o potencial do 
instrumental cartográfico para uso no cotidiano pedagógico.  Ao mesmo tempo, precisamos 
investir no tratamento de situações tão necessárias e apontar alternativas metodológicas que 
contribuam para a superação das dificuldades práticas, identificadas pelos professores no que 
concerne ao trabalho com as representações cartográficas. 

Em nossos estudos, uma unanimidade fora detectada nas leituras que tomam o 
pensamento espacial como indispensável para a Educação Geográfica e mesmo à Geografia 
Científica, qual seja, ambas se interessam pelos aspectos do pensamento espacial que são 
instrumentos para solução de problemas geográficos, o que reforça os argumentos a respeito 
da finalidade do ensino de Geografia. Essa concepção afirma-se nas proposições a seguir. 
 Para Monbeig (2006) o papel fundamental do ensino de Geografia e, particularmente, 
do ensino secundário é auxiliar a expansão das funções intelectuais dos jovens. Ampliar a 
capacidade reflexiva nos jovens perpassa pela habilidade espacial inerente à cognição humana 
e tão específica da geografia a qual não deve ser tratada isoladamente e sim como 
instrumentalização para o aprendizado. 
 A respeito da finalidade dessa disciplina escolar Lana Cavalcanti (2013, p. 380) afirma 
que: 

Ao se ensinar um conteúdo geográfico em situações escolares para promover o 
desenvolvimento intelectual do aluno, busca-se ensinar um modo de pensar - a 
perspectiva de análise da ciência geográfica - porque essa ciência tem produzido 
conhecimentos relevantes que ajudam a compreender o movimento da realidade.  

 

Quanto aos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Humanas para o Ensino 
Médio (2000), documento de referência oficial para o ensino dessa área, afirma-se: 

No Ensino Fundamental, o papel da Geografia é “alfabetizar” o aluno espacialmente 
em suas diversas escalas e configurações, dando-lhe suficiente capacitação para 
manipular noções de paisagem, espaço, natureza, Estado e sociedade. No Ensino 
Médio, o aluno deve construir competências que permitam a análise do real, 
revelando as causas e efeitos, a intensidade a heterogeneidade e o contexto espacial 
dos fenômenos que configuram cada sociedade.  (BRASIL, 2000, p.30). 

Assim, podemos perceber que ao tratar das finalidades formativas da Geografia na 
escola, os estudiosos desse campo de exercício profissional advogam pelo ponto de vista da 
espacialidade para interpretar a realidade, contribuição singular da Geografia para a formação 
do cidadão. 

Isso explicita, na nossa compreensão, que ao se relacionar o pensar geograficamente 
com o pensamento espacial que lhe é constitutivo, não há como dispensar a contribuição que 
a Cartografia Escolar pode dar a esse duplo cognitivo.  

 Partindo da centralidade da Cartografia Escolar para o ensino de Geografia na escola 
básica, vinculando-a ao potencial cognitivo do discente referente ao pensamento espacial, 
competência almejada quando se trata de justificar a proposição da existência da disciplina 
no currículo escolar, defendemos ser este um aspecto formativo que carece de atenção 
especial nas formulações curriculares. Atrelamos a essa justificativa, a importância da 
temática, associada às condições de trabalho em sala de aula que possam favorecer os 
objetivos pedagógicos traçados para que o estudante alcance tal competência. Para além 



271 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

disso, propomos o trabalho através do uso da sequência didática, como forma de qualificação 
do tempo na sala de aula. 

Nas últimas décadas temos  acompanhado o desenvolvimento de trabalhos no âmbito 
da cartografia escolar  em comunicações em eventos específicos da área, como os Colóquios 
de Cartografia para Crianças e Escolares que contam com o apoio da Sociedade Brasileira de 
Cartografia, a Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC) que tem como um dos principais 
objetivos estimular, na escola, o interesse pela Cartografia e mais recentemente o dossiê de 
cartografia escolar apresentado pela Revista Brasileira de Educação em Geografia que em seu 
número recente(v. 7, n. 13 (2017)) organizou e socializou múltiplas ideias sobre a Cartografia 
Escolar, resgatando o percurso do desenvolvimento das pesquisas como também, o diálogo 
sobre as experiências profissionais no campo da cartografia. Percebe-se, portanto, crescente 
o número de pesquisas nessa linha e principalmente no ensino de Cartografia. Diante das 
publicações de caráter científico analisadas, percebemos a necessidade de uma maior 
consistência e materialização do ensino da cartografia, principalmente referente às questões 
ligadas às atividades pedagógicas, visto que a metodologia de ensino continua sendo o grande 
e relevante problema enfrentado por quem estuda e trabalha com o ensino de Cartografia. 

Assim, pensar estratégias para o ensino com uso das representações espaciais e 
possibilitar noções de escala cartográfica como parte de um conjunto de conhecimento 
necessário para compreender as relações que se fazem presente nos tipos de representações 
cartográficas, tem sido nosso propósito. Tais relações são melhor compreendidas quando se 
domina alguns elementos básicos como: o sistema de signos, redução e projeção. Tais 
domínios serão necessários para que haja comunicação, e isso se dará por meio da linguagem 
cartográfica. 

Ao trabalhar com as representações cartográficas Francischett (2014, p. 7) aponta 
como um dos objetivos “(...) estabelecer articulação entre conteúdo e forma, utilizando a 
linguagem cartográfica para que se construam conhecimentos, conceitos e valores”. No caso 
do estudo dos fundamentos básicos da cartografia, a projeção é vista como a realidade é 
projetada, a simbologia recorre às possibilidades da linguagem visual enquanto que a escala 
cartográfica é caracterizada como visibilidade dos fenômenos e seu detalhamento, é sobre 
essa última a qual propomos uma possibilidade de entendimento para uso nas aulas de 
geografia. 

Tendo como base a importância da construção de conceitos cartográficos e a 
preocupação da geografia com a espacialidade dos fenômenos, discutiremos o conceito de 
escala cartográfica visando seu entendimento e as perspectivas de compreensão das 
espacialidades proveniente do uso qualificado da linguagem cartográfica na sala de aula, entre 
estes conceitos o de escala cartográfica.  
 

5 ESCALA CARTOGRÁFICA 

A escala é o fator de maior relevância no que refere a quantidade e precisão dos 
detalhes mostrados em um mapa. A escala cartográfica tendo como elemento estruturador a 
sequência didática expressa uma relação cuja finalidade é apresentar medidas 
correspondentes, ou como sendo a proporção entre uma medição feita no mapa e a sua 
dimensão real correspondente no terreno. 

 Embora a escala geográfica e a cartográfica apresentem diferenças conceituais, as 
duas escalas são complementares pois, para cada análise geográfica, há uma escala 
cartográfica que melhor a represente.  
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O conceito de escala geográfica se refere a um recorte de análise de um fenômeno 
geográfico ou, ainda, a amplitude da área geográfica em estudo que permite a análise da 
produção do espaço em diferentes níveis de apreensão da realidade. 

Nos mapas segundo Anderson (1982) a escala cartográfica é apresentada na forma de 
escala qualitativa e quantitativa. Esta última se subdivide em escala expressa ou explícita, 
escala numérica ou fração representativa e escala gráfica. Além dos três tipos de escalas 
quantitativas o autor aponta mais dois tipos qualitativos denominados de “escalas 
comparativas e escalas intuitivas”. A primeira é uma escala visual onde compara-se dois 
mapas para determinar qual deles tem escala maior. Já a intuitiva consiste em denominar se 
uma escala é pequena, média ou grande. 

Ao se escolher uma escala a ser utilizada em um trabalho, essa escolha estará 
diretamente ligada aos objetivos desse trabalho, devendo estar de acordo com uma 
determinada demanda indicada pelo usuário, pois a escala implica no grau de generalização 
ou detalhamento do conteúdo da informação desejada. 

Verificamos outro fato importante na compreensão da escala, que está relacionado ao 
seu poder de filtrar a realidade. Matias (1996, p. 97-98) justifica que “Isso ocorre devido ao 
fato de que representações em diferentes escalas são também resultantes de diferentes 
escalas de observações, traduzindo preocupações e níveis de apreensão da realidade 
diferenciados”. Aqui escapamos ao raciocínio apenas matemático e ampliamos o significado 
do conceito de escala.  

Ao fomentarmos a aquisição do conhecimento, considerando o lugar que a escala, 
como um dos códigos cartográficos, ocupa na seara do ensino de cartografia, ainda 
acrescentamos o fator ligado a capacidade de abstração no segmento escolar tratado nesse 
trabalho, o ensino médio, onde os níveis de generalização e abstração são mais acentuados, 
sendo possível aproveitarmos o amadurecimento cognitivo dos discentes e a ampliação dos 
fundamentos matemáticos necessários a essa aprendizagem. Isso nos impõe considerar essa 
interseção disciplinar ao conduzirmos o aluno do ensino médio, para relações mais complexas 
nesse campo de conhecimento. 

Confirma-se desse modo que é importante, na escola básica, compreender a relação 
da escala e o processo de leitura e apreensão dos códigos cartográficos no ensino da Geografia 
como subsídio essencial para o pensamento geográfico. 

Ao tratarmos do campo de relação entre interpretação do mundo e a importância das 
representações cartográficas para este saber, reforçamos nossa intenção em minimizar no 
aluno do ensino básico, a limitação que existe em saber relacionar a realidade com as 
representações a partir de elementos que tornam mais acessível a interpretação dos dados 
nelas contidos, como exemplo, saber consultar os mapas lendo todos os seus signos. A 
compreensão destes elementos se dará a partir da alfabetização cartográfica. Denominamos 
alfabetização como sendo algo que ocorre para além daquilo que se observa como o 
“momento de aquisição inicial do código cartográfico” (DUARTE, 2016, p. 159), preferindo 
considerá-la como um processo longo, contínuo que admite muitos níveis de proficiência. 

Embora haja definição da idade ideal para desenvolver a aprendizagem cartográfica, 
destacada por Simielli (1999, p.  97) em sua proposta de hierarquização da aprendizagem 
cartográfica, e, mesmo afirmando a importância da coerência com o processo de construção 
das habilidades espaciais dos alunos numa estreita relação com o processo de 
amadurecimento cognitivo, esta autora sinaliza que pode ocorrer superposição das etapas 
previstas no processo de ensino-aprendizagem. Isso tem se confirmado em diferentes 
momentos da experiência na sala de aula diante da realidade posta na etapa de ensino médio, 
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que não se garante apropriação dessa linguagem somente pela idade cronológica ideal e que, 
em função disso, faz-se necessário buscar formas de facilitar a compreensão do aluno no que 
refere aos conceitos tratados na Cartografia, necessariamente no Ensino Fundamental, mas 
também no Ensino Médio. 

A respeito dessa dificuldade, por parte dos alunos em compreender o que é 
apresentado no plano cartográfico mesmo na etapa de ensino médio, outra autora reforça 
esta seara ao afirmar que no processo ensino-aprendizagem, desde as séries iniciais até as 
séries do ensino médio, tornou-se lugar-comum professores e alunos dizerem que conteúdos 
cartográficos são de difícil entendimento (CALLAI, 2005). 

Nos associamos ao grupo de pesquisadores e docentes que defendem a necessidade 
de repensarmos o ensino da Cartografia e de revermos o papel que lhe cabe na Educação 
Geográfica, mais particularmente, no que refere aos fundamentos básicos da Cartografia da 
qual faz parte a escala cartográfica, isso no sentido de que possamos criar alguma referência 
no tocante à metodologia pedagógica associada a Cartografia, aspecto desconsiderado 
também nos livros didáticos. 

A sequência de atividades baseada em situações práticas sinaliza a viabilidade para 
construção de situações de aprendizagem nas aulas de Geografia, que possam contribuir para 
superar alguns problemas comumente denunciados pelos autores que trabalham com a 
Cartografia Escolar. Muitos desses problemas referem-se ao uso do mapa como mera 
ilustração ou como recurso limitado à localização de fenômenos e limitações quanto a 
aplicabilidade dos conteúdos em sala de aula. 

Em sua tese de doutorado Duarte apresenta um quadro de hierarquia de conceitos 
espaciais, como resultado de uma proposta de classificação desses conceitos em categorias, 
elaborado pelas autoras Jo e Bednarz (2009, p. 06 apud Duarte, 2016, p. 127). Entre as três 
categorias apresentadas a saber: conceitos espaciais primitivos, conceitos espaciais simples e 
conceitos espaciais complexos, a escala se encontra classificada nesta última categoria. Essa 
categorização nos assevera a adequação em se trabalhar com escala na etapa do ensino 
médio. Reforçamos, assim, a escolha da escala como elemento estruturador de nossa 
sequência didática.  

Sabemos que a faixa etária à qual temos feito nossas análises (aproximadamente a 
partir dos 15 anos) encontra-se no apogeu do estágio das operações formais caracterizado, 
primordialmente, pela subordinação do real ao possível, o mundo das possibilidades mais 
abstratas, de acordo com a conhecida elaboração Piagetiana (Wechsler 1998). Logo a 
capacidade de abstração está mais acentuada e coerente com essa etapa de formação e a 
construção da noção de escala a potencializa. 
 
6 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ENSINO E APRENDIZAGEM BASEADA EM SEQUÊNCIAS 
DIDÁTICAS 
 

Buscar explicações significativas no campo do ensino e aprendizagem, implica basear-
se em uma perspectiva que unifique os diversos elementos que neles intervêm. Para Zabala 
(1998) entender a intervenção pedagógica exige situar-se num modelo em que a aula se 
configura como um microssistema com elementos estreitamente integrados. Entre esses 
elementos, as relações interativas professor/alunos e alunos/alunos, a forma de distribuir o 
tempo e o uso dos recursos didáticos são elementos importantes para análise em uma 
pesquisa que nasce segundo reclames da prática.  
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Acreditamos que, em termos gerais, as propostas de ensino unicamente expositivas 
não darão conta do domínio competente de um determinado conceito. Esta consideração nos 
permite atribuir importância a aplicabilidade do conteúdo em função do uso, onde aliamos 
também a contextos diferenciados. Assim organizamos uma sequência didática que considera 
a variação de contexto de aplicação, além de representar resultados de aprendizagem 
esperados, apresentando uma relação de dependência entre as etapas.  

Ao tomar decisões didáticas aliamos as fontes psicológicas como orientação e 
instrumento de análise da prática. Inicialmente apreciamos a consideração de Vigotsky 
referente ao papel ativo do aluno, considerando que “a base da ação educacional dos próprios 
alunos deve ser o pleno processo de respostas com todos os seus três momentos: a percepção 
do estímulo, a sua elaboração e a ação responsiva” (Vigotsky, 2001, p.  64).  

Em não se admitindo a passividade do aluno no processo educacional, exige-se 
reconhecer a atividade pessoal deste determinada pelo meio, o que não se contrapõe à 
necessidade de um papel igualmente ativo do professor que deve organizar e regular esse 
meio para que possa servir à educação. 

Assim, a sequência didática planejada pretendendo buscar meios ou formas de 
intervenção que permitam dar respostas mais adequadas e utilizar modelos que possibilitem 
a compreensão de como se produzem os processos de aprendizagem e identificar 
condicionantes que os impedem. Logo, a sequência didática neste trabalho será utilizada 
como instrumento de coleta de dados e de intervenção didática. Baseada em situações 
práticas a proposta sinaliza a viabilidade para construção de situações de aprendizagem nas 
aulas de Geografia com a cartografia escolar, como já anunciado. 

A montagem da sequência didática projetou e envolveu habilidades espaciais, com 
foco direcionado na escala cartográfica que a qual será abordada com seus objetivos 
específicos e estes atrelados a estratégias e instrumentos pedagógicos.  

Considerando a carga horária da disciplina de Geografia na escola básica para o 
segmento escolar no qual experimentamos a sequência, o ensino médio, preparamos a 
execução para uma vez por semana usando as duas horas aula (2H/A) com onze (11) desafios. 

A escolha inicial era trabalhar com todos os alunos das 1as séries de um turno de uma 
escola. A escolha deu-se com as séries inicias do ensino da rede Estadual de Educação do 
Estado do Rio Grande do Norte numa unidade escolar, localizada no município de 
Mossoró/RN.  O turno vespertino, foi escolhido pelo fato de termos como agente a 
pesquisadora-docente o que tornava exequível a aplicação conciliada a atuação do trabalho 
como professora da referida escola.  

No último bimestre do ano letivo de 2017 aplicamos, como etapa prevista da nossa 
pesquisa, a sequência didática, que pelo seu próprio perfil de pesquisa-ação que investe nos 
dispositivos de análise das práticas, nos fez repensar algumas questões e considerar essa 
experiência como projeto piloto. 

Tendo como referência o ano de 2017 a escola formou duas turmas de anos iniciais do 
ensino médio no turno vespertino. Essas turmas iniciaram o ano letivo com o número de 26 e 
32 alunos respectivamente matriculados na turma A e B, tendo experimentado índices de 
evasão, reprovação por frequência e transferências durante o ano. Ao plicarmos nossa 
sequência entre os meses de novembro e dezembro do referido ano, o número de alunos já 
estava reduzido para 12 alunos (1ª série A) e 14 alunos (1ª série B) conforme consta na ata de 
resultados finais do referido estabelecimento de ensino.  

Quanto ao número de alunos sabemos que as 1as séries apenas não são generalizáveis 
para a totalidade da população, mas podem proporcionar os elementos necessários para a 
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identificação da dinâmica do movimento e das reações dos alunos e dificuldades encontradas 
na etapa de implementação da sequência didática. 

Para organizar os processos reflexivos de aprendizagem, que pudessem ressaltar as 
diferenças individuais dos participantes organizamos, em algumas das etapas, o trabalho 
individual, em duplas e outras em grupo de quatro alunos. Na Figura 1 apresentamos o quadro 
explicativo da sequência didática elaborada. 

 

ETAPAS/TEMPO PREVISTO 

Fotos no pátio: Tamanho, visão e proporção/ 02 H/A 

Na primeira fase da sequência didática, organizamos uma situação didática, onde 
utilizam os as imagens como suportes operatórios do pensamento espacial com uma 
tarefa que fez uso do celular dos próprios alunos. Lançamos o desfio de percorrer os 
diferentes espaços da Escola em duplas para capturar, imagens enquadradas ou em 
perspectivas. 
 

Eu em tamanho 10X15Cm 

Na segunda fase convidamos os estudantes a desenhar o corpo do colega em seu 
tamanho real a partir da ideia de uma fotografia em tamanho 10x15cm.  As expectativas 
são de que ocorra relação da tarefa com a dificuldade de elaborar um mapa na mesma 
proporção do real. 

▪ O desenho dos meus respectivos calçados/02 H/A 

Pedir o desenho dos seus respectivos calçados em uma folha de papel A4. Desencadear 
diversas noções fundamentais para compreensão do conceito de escala a partir do 
desenho, foi nosso propósito nesta terceira fase. 
 

Mudança de escala por quadrados semelhantes: desenho da mão/ 02 H/A 

▪  Na quarta fase propomos ao aluno a redução e ampliação do desenho de sua respectiva 
mão numa folha sem medidas estabelecidas para comparar com um posterior desenho 
diferente com material impresso, traçado numa rede quadriculada em centímetros. 
Distinguindo as semelhanças e diferenças relevantes entre os dois desenhos avalia-se a 
necessidade de se manter a proporção. 

▪ Medindo o carro lá fora/ 02 H/A 

Na quinta fase apresentamos, como recursos instrucionais, um carro de brinquedo e um 
carro real no estacionamento da Escola e lançamos um desafio que dar a chance de o 
aluno construir e testar hipóteses quanto ao tamanho e representação de um objeto 
real. 
 

Aula expositiva 

Encadeamos na sexta fase, com auxílio de multimídias, a próxima etapa expondo 
elementos que anunciam a diferença e transformação de escalas quantitativas e 
qualitativas. Apresentamos a fórmula matemática da escala e questões para resolução; 

Representando o carro no papel/ 02 H/A 

Evocamos uma sétima fase com a tarefa de fazer a representação do carro real no papel 
milimetrado usando a escala de redução. 
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Redução e ampliação de mapas com o pantógrafo/ 02 H/A 

Nesta oitava fase convidamos os alunos a conhecer a estrutura do Pantógrafo e a 
classificar a mudança ocorrida através do esquema de demonstração que altera a 
proporção da escala na reprodução de um mapa. 

Banners das feiras de ciência e o campo de futebol /02 H/A 

Na nona fase a ideia foi utilizar experiências concretas presentes no cotidiano da escola 
para elaborar dispositivos didáticos como situação problema relacionados a escala 
cartográfica com o propósito de gerar relações significativas entre os fenômenos. 

A planta baixa de minha escola 

Na décima fase a produção da planta baixa da Escola com apoio do professor de 
matemática foi um dos momentos de conjugar competências do pensamento espacial 
com a matemática para elaboração de um produto cartográfico. 

As diferentes representações 

Na décima primeira fase planejamos distribuir instrumentos de representação da 
superfície terrestre em diferentes escalas (Mapa, Carta e Planta) para serem 
manipulados e examinados com auxílio do professor. Intencionamos que o aluno possa 
descobrir as implicações de cada uma das escolhas para a realidade representada. 

Figura 1 - Quadro explicativo da sequência didática elaborada. 
 

7 RESULTADOS PARCIAIS 

Algumas etapas da sequência consideramos mais relevante, outras enfrentam maiores 
dificuldade de aplicação. Incorporamos à sequência algumas etapas e materiais concretos que 
achamos importante. Admitimos, também, que algumas etapas necessitam de mais 
colaboradores junto ao professor para que realmente seja exequível, o que dependeria de 
ajustes por parte dos interessados em utilizar.  

Cada atividade teve um tempo que por sua vez teve encaminhamento específico. Foi 
uma oportunidade de vivenciar ações concretas onde o processo de aprendizagem se 
institucionaliza a partir de três pilares ação-formulação-validação com objetivos pedagógicos. 
Assim nossa proposição vem oportunizando o sujeito atuar diante do objeto, tendo a 
oportunidade de criar estratégias para no final provar o que descobriu. Situação didática 
análoga a Teoria das Situações Didáticas. 

Quanto aos alunos tratou-se de dar-lhes o hábito de resolução de problemas, o que, a 
nosso ver, foi muito positivo. Consideramos que há situações que não contemplam as 
propriedades de ensino formal, mas que contém alguns aspectos importantes que 
acreditamos ser necessário para articular-se ao momento que o aluno formula suas 
estratégias de resolução. 

 
 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Reconhecemos que existem relações interdependentes entre o sujeito conhecedor e 
o meio que o educa, assim um sistema didático abrange, em essência, vários setores 
inteiramente particulares do conhecimento e organizar uma ação ou intervenção nesse 
sistema consiste em tarefa desafiadora. 
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O trabalho não responde apenas a objetivos com listagem de conteúdos que 
obedecem a lógicas de organização mais elaborada. Nossa intenção procurou ampliar 
soluções, para o ensino de cartografia escolar, que expressam resultados de pesquisa. 

O estudo das formas de organização das atividades na escola é fundamental tanto para 
as aprendizagens dos conteúdos escolares, quanto para ampliar a participação efetiva dos 
estudantes no que os docentes se propõem fazer para viabilizar determinadas situações de 
aprendizado, pois tudo isso perpassa pela negociação de sentidos entre os sujeitos da escola. 

O aspecto da intervenção em sala de aula não pode desprezar as formas de 
apropriação do saber do discente, investigar o que pode ser central para este aluno na aula e 
usar como acessório buscando a significação para uma possível construção dos conceitos.  

Toda essa busca de conhecimento e diálogo com o sujeito que aprende assentada 
numa troca de influência e referência caracteriza os pesquisadores da área de ensino por 
entenderem que é um processo complexo que envolve saberes não somente da matéria de 
referência, como também saber colocar todas as variáveis em sintonia, ao mesmo tempo em 
que se considere os processos de raciocínio do educando impulsionando o desenvolvimento 
de sua autonomia. Assim, investimos esforços numa possível mediação a esse processo 
examinando uma área da cartografia escolar. 

Embora sejam inúmeras as práticas pedagógicas que podem ser utilizadas para a 
abordagem de conceitos fundamentais da cartografia, a proposta de uma sequência didática 
apoiada nos princípios da técnica da Engenharia Didática, apresenta-se como uma ferramenta 
relevante, entre outros fatores, pela participação efetiva dos discentes na construção dos 
materiais e a interatividade do estudante com o experimento. A forma organizativa da 
atividade proposta cria condições para uma prática reflexiva defendida por Schön (1992) pelo 
auxílio que o professor pode dar para que o aluno coordene as representações “figurativas” e 
“formais” buscando associar essas diferentes estratégias de representação.  

A partir de situações didáticas e experiências concretas, presente no cotidiano da 
escola, apresentamos possibilidades de elaborar dispositivos didáticos para a compreensão 
de fundamentos da cartografia utilizando a formulação de situação problema para resolução 
de problemas de escala.  

A proposta aponta aspectos metodológicos favoráveis que podem ser trabalhados em 
etapas de ensino que antecede o ensino médio e/ou início desta, dando novo enfoque para a 
Cartografia ensinada nas escolas. 

Devemos acrescentar que as maneiras de trabalhar a cartografia em sala de aula, 
segundo reclames da prática do professor, ainda precedem de ausência de materiais 
adequados a realidade das escolas e de propostas que sejam exequíveis dentro da dinâmica 
de funcionamento da instituição de ensino, considerando seu tempo e com a preocupação de 
priorizar o possível dentro do tempo pedagógico que, por sua vez, está alinhado ao tempo 
escolar. 

Acreditamos assim como Castrogiovanni (2011) que haja um descontentamento entre 
as práticas pedagógicas fundadas sobre a concepção de um saber constituído e que é preciso 
que a educação se ancore na complexidade já que o conhecimento é sempre aproximativo, 
pois as dúvidas são muitas e nesse processo enquanto sujeito temos consciência da nossa 
incompletude e juntos com a escola devemos reaprender a complexidade do processo de 
ensinar.  Entre os pontos necessários desse reaprender reside o de auto organizar-se e uma 
das exigências desse processo é certamente reconhecer a importância da diversidade de 
procedimentos e respeitar a necessidade da busca de equilíbrio na troca de saberes. 
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O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM COM ABORDAGENS TEMÁTICAS EM TEÓRIAS 
SOCIOLÓGICAS  

 
Israela Míriam de Melo80 

José Alberto da Silva81 
 
RESUMO: A disciplina de Sociologia apresenta uma trajetória histórica e social marcada por 
constantes e profundas intermitências no processo de sua inserção na grade curricular do 
Ensino Médio Brasileiro. A exclusão dessa disciplina durante anos no currículo escolar e o seu 
retorno gradativo, refletem consequências desafiadoras no contexto educacional de ensino, 
sobretudo com relação à construção de sua identidade, no seu contexto epistemológico e no 
campo das questões didático-pedagógicas. Diante disso, o presente artigo tem como objetivo, 
contribuir com as práticas didático-pedagógicas no ensino da sociologia no nível médio, 
através da elaboração de um plano anual de ensino para alunos do 1º ano do nível médio, 
cujos conteúdos foram trabalhados a partir de conceitos, temas e teorias em consonância com 
o eixo temático “Indivíduo e Sociedade”, conforme disposto nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). Dessa forma, será enfatizado nesse artigo, as propostas 
de temáticas e algumas metodologias de ensino que constam no plano anual, as quais foram 
elaboradas com o intuito de contribuir com novas estratégias metodológicas de ensino ao 
professor de sociologia, objetivando proporcionar aulas mais dinâmicas e reflexivas referentes 
aos conteúdos que aqui são propostos. Nesse artigo, optou-se por destacar alguns pontos 
desenvolvidos no plano de ensino, quais sejam: apresentação das propostas descritas nas 
quatro unidades e o Cronograma Geral dos Conteúdos e seus respectivos objetivos. Nesse 
sentido, procurou-se incluir nos conteúdos, a desnaturalização dos fatos sociais, com o 
objetivo de permitir ao aluno uma visão sociológica diferenciada do senso comum, 
possibilitando, assim, o estranhamento e a desnaturalização do mundo social, além de 
metodologias de ensino que contemplem cada assunto abordado, e que auxiliem no processo 
de ensino e aprendizagem tanto na formação do aluno quanto do professor. Desse modo, 
instigar no aluno a indagação e o interesse pelo saber, o colocando como centro da ação 
didática e, assim, proporcionar a ampliação de oportunidades para a construção desse 
conhecimento, é, de fato, desenvolver em níveis de crescentes debates em direção à 
autonomia do aluno tanto para o tema que aqui está sendo trabalhado quanto na contribuição 
em sua formação na educação básica. Portanto, foi buscado enfatizar nesse trabalho, que a 
elaboração do plano de ensino de sociologia possa contribuir para o processo de ensino e 
aprendizagem de professores desta área como também dos alunos, através de um trabalho 
dinâmico e efetivo, promovendo à formação humanística dos alunos, à construção de um 
pensamento crítico e analítico sobre a sociedade, além de possibilitar uma formação de 
cidadãos atuantes e transformadores da realidade social que vivem. 
 
 
Palavras-Chave: Imaginação sociológica. Indivíduo. Sociedade. Ensino-Aprendizagem. 
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81 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; E-mail: 

josebetojs@hotmail.com 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A consolidação da Sociologia como disciplina obrigatória na grade curricular do Ensino 

Médio Brasileiro apresenta uma trajetória histórica e social marcada por constantes e 
profundas intermitências na sua inserção no espaço escolar. Além disso, a sua trajetória é 
caracterizada por um processo de implementação recente que culminou, segundo Moraes 
(2013), com a aprovação da lei nº 11. 684/08, datada em 02 junho de 2008, que incluía a 
filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. No 
entanto, é importante enfatizar que, com a Reforma do Ensino Médio, tais disciplinas perdem 
a obrigatoriedade. 

No entanto, como dito anteriormente, esse percurso foi caracterizado por passagens 
efêmeras e irregulares de sua inserção no contexto educacional, dentre as quais, pode-se 
destacar, ainda que brevemente, alguns avanços e retrocessos que caracterizaram esse 
cenário: De acordo com o PCN (1999, p. 04) “desde 1996, iniciaram os estudos e a discussão 
de documentos preliminares que embasaram as reflexões sobre o papel da sociologia no novo 
currículo do ensino médio”.  

Segundo Vargas (2010), o projeto de Lei 09/2000 aprovado pelo Congresso Nacional 
no ano 2001, que incluía a obrigatoriedade das disciplinas de sociologia e filosofia no ensino 
médio foi vetado pelo presidente da época Fernando Henrique Cardoso. Dois anos após do 
veto presidencial, segundo Moraes (2013, p. 49) 

  
foi alterada a proposta do art. 36. da lei de Diretrizes e Bases (LDB) que incluía 
as disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio nacional, no entanto, 
apesar da aprovação da proposta houve impedimento por parte dos 
deputados com relação a sua ida para o senado. 

 

 Em 2006, a luta pela implementação da Sociologia continuou, dessa vez, segundo 
Vargas (2010, p. 01) com:  o parecer nº 38 do Conselho Nacional de Educação, com base em 
uma nova interpretação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, consagrou novamente essa obrigatoriedade. 
  No entanto, a presença da sociologia como componente curricular foi adotada apenas 
em algumas escolas do Estado do país, pois a sua estrutura curricular era flexível e ficava a 
critério da instituição a sua inclusão.  

Diante disso, percebe-se que a exclusão dessa disciplina durante anos no currículo 
escolar e o seu retorno gradativo refletem consequências desafiadoras no contexto 
educacional de ensino, sobretudo com relação à construção de sua identidade, no âmbito 
epistemológico e no campo das questões didático-pedagógicas. 

Nesse contexto, compreende-se que um dos principais norteadores que ocasionou as 
inúmeras dificuldades que fragilizaram e, ainda fragilizam a identidade curricular da 
Sociologia, está centrada nas raízes históricas de sua descontinuidade no processo de sua 
implementação. Dentre essas dificuldades, podemos destacar questões de hierarquização, no 
qual a sociologia parece ocupar a ordem inferior desse patamar em relação às disciplinas das 
ciências naturais e exatas, as quais parecem estar sempre no topo dessa hierarquia. Esse 
desprestígio hierarquizado construído em torno da disciplina de Sociologia reflete em outros 
empecilhos, como: uma carga horária reduzida, isto é, mínima, em relação às disciplinas do 
currículo escolar, professores com formação em sociologia são obrigados a preencher sua 
carga horária ensinando outras disciplinas, vemos profissionais de outras áreas do 
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conhecimento que ensinam a disciplina sem formação e qualificação na área e um restrito 
número de pesquisas sobre sua prática de ensino e seus materiais didáticos. 

Conforme mencionadas algumas dificuldades como consequências desse processo 
histórico, percebe-se que a disciplina de sociologia apresenta pouca tradição no contexto do 
ensino médio. Nesse sentindo, este plano anual de ensino tem como objetivo principal 
contribuir com as práticas didático-pedagógicas no ensino da sociologia no nível médio.  

No âmbito do ensino, vale enfatizar ainda, que a disciplina de sociologia merece 
atenção especial na grade curricular do ensino médio brasileiro uma vez que reflete diversos 
assuntos relacionados à vida do indivíduo em sociedade, englobando, além dos aspectos 
social, político e cultural. 

Nesse contexto, a grande contribuição que a disciplina de sociologia tem a oferecer é 
a formação humanística de seus educandos, proporcionando a estes, a construção de um 
pensamento crítico e analítico sobre a sociedade, além de possibilitar uma formação de 
cidadãos atuantes e transformadores de sua realidade social. Podemos citar aqui, alguns dos 
objetivos gerais delineados para o ensino médio brasileiro, conforme descrito nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN, 2000, p. 17-18) nos artigos 35 e 36, respectivamente: 

 
O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 
anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando, como pessoa humana, incluindo a formação ética e 
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; III – a 
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(artigo 35). 7 Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando 
demonstre: I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem 
a produção moderna; II - conhecimento das formas contemporâneas de 
linguagem; III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 
necessários ao exercício da cidadania. (artigo 36). 

 

A elaboração de um planejamento didático-pedagógico que inclua em seus objetivos 
o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de estratégias interativas é 
fundamental para professores de qualquer área do conhecimento no ensino médio, pelo fato 
de promover uma melhoria no processo de aprendizagem de modo mais efetivo e dinâmico.  

No ensino de sociologia, em particular, é importante pensar em conteúdos didáticos 
capazes de promover a desnaturalização dos fatos sociais, permitindo ao aluno uma visão 
sociológica diferenciada do senso comum, possibilitando aos alunos o estranhamento e a 
desnaturalização do mundo social. 

No entanto, é válido salientar que trata-se de uma tarefa que exige um trabalho 
contínuo por parte do professor, bem como da escola, na busca da formação de seus 
educandos e de novas habilidades para o trabalho didático, capazes de promover, de fato, 
melhor aprofundamento das abordagens sociológicas discutidas em sala de aula.  

Nesse sentido, buscar estratégias metodológicas para o trabalho didático da disciplina 
de sociologia e abordar tanto conteúdos quanto recursos didáticos inovadores, subsidiam em 
aulas mais interativas, especialmente quando elaboradas em consonância com a realidade 
social do educando. 
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Diante disso, torna-se pertinente destacar que a busca pelo conhecimento e 
informações que venham subsidiar em novas estratégias metodológicas no processo de 
formação docente é, pois, uma forma de enfrentar os desafios vivenciados no campo do 
ensino da sociologia para, assim, (re)pensar num novo modelo de ensino na parte prática. 

As práticas pedagógicas adotadas, foram pensadas a partir dos conteúdos, material 
didático e estratégias atuais para serem trabalhadas em sala de aula, dentre as quais podem 
ser destacadas:  seminários, júri simulado, exercícios de fixação, pesquisa de campo, textos 
literários, leituras de jornais, revistas e livros, charges, filmes, documentários, fotografias, 
cinema, teatro (entre outros meios visuais e de mídia), dança etc. 

Todas estas atividades desenvolvidas nesta proposta de plano de ensino apresentam 
possibilidades de intervenção e auxílio na construção do conhecimento do professor de 
sociologia, objetivando melhorar e (re)pensar suas práticas de ensino, com o objetivo de 
oportunizar aos alunos do ensino médio momentos de ensino e de aprendizagem através dos 
quais possam perceber os fenômenos com os quais se deparam na vida em sociedade, como 
produtos que o indivíduo estabelece ao longo de sua história. 

No âmbito da dimensão cognitiva, conforme contextualizada nas Orientações 
Curriculares Nacionais de Sociologia – OCNs – a proposta de trabalhar com Teorias, Conceitos 
e Temas contemplam os objetivos presentes no ensino da sociologia como estratégia para 
atingir os objetivos centrais propostos por esta disciplina: a desnaturalização, o 
estranhamento e a imaginação sociológica. 

Desse modo, seguindo as propostas acima sugeridas pelas OCNs, foi buscado trabalhar 
na elaboração desse plano de ensino com as três propostas, embora tenham predominado as 
teorias e os conceitos em todas as unidades didáticas. Nesse sentido, buscou-se fazer a 
articulação entre teorias, conceitos e temas conforme é sugerido nas Orientações Curriculares 
Nacionais. É importante também enfatizar que os conteúdos elaborados a partir dessas três 
dimensões cognitivas, foram pensadas com o objetivo de contribuir na formação do aluno, 
especialmente na construção do saber e na compreensão sociológica da realidade social na 
qual está inserido. 
 
2 METODOLOGIA 
 

O processo metodológico para construção desse plano de ensino se deu a partir das 
seguintes etapas: foram realizadas consultas ao documento “Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio” (PCNEM) buscando atender as exigências das competências e 
habilidades nele presentes para construção de nossas aulas. As leituras realizadas do PCN+ foi 
critério essencial para a seleção dos conteúdos a serem estudados a partir do eixo temático 
“Indivíduo e Sociedade”, bem como para a escolha do mesmo. 
 Também foram realizadas consultas e leituras de materiais didáticos de sociologia, 
dentre os quais são possíveis citar: “Sociologia hoje” de Igor José de Renó Machado, Hernrique 
Amorim e Celso Rocha de Barros, “Sociologia para o Ensino Médio” de Nelson Darcio Tomazi, 
“Sociologia para o Século XXI” de Luiz Fernandes Oliveira e Ricardo Cesar Rocha da Costa e o 
livro de “Sociologia” de Amaury César Moraes, os quais serviram de base para fundamentação 
teórica e para abordagens dos conteúdos a serem trabalhados com os alunos. 
 Por mais que tenhamos pouca tradição de ensino de sociologia, o livro didático é um 
dos norteadores do currículo de sociologia no ensino médio e um dos principais recursos 
didáticos. Aqui, os livros didáticos utilizados serviram para auxiliar na aprendizagem 
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sociológica, partindo, sobretudo, da criatividade do(a) professor(a) para elaboração das 
atividades propostas a partir dos conteúdos dessa área do conhecimento. 
 Também foi buscado subsídios para a construção desse plano de ensino no livro: 
“Curso de Especialização em Ensino de Sociologia para o Ensino Médio”, referentes aos 
módulos 01, 02 e 03, foi, sem dúvida, um mecanismo importante para a elaboração das 
propostas de atividades aqui contidas, em que buscou-se, como objetivo, potencializar as 
práticas de ensino dos professores de sociologia, bem como a formação dos alunos do ensino 
médio em que as propostas de atividades nele contidas, são a estes direcionadas. 

Além dos livros didáticos voltados para o ensino médio, foram utilizados outros livros 
específicos da área, a saber: “O que é etnocentrismo” de Everardo Rocha, a partir do qual 12 
foram extraídos alguns trechos do livro e entregues aos alunos como material didático. 
Também foram utilizadas algumas ideias do livro “Microfísica do poder” de Michel Foucault 
para elaboração de uma das aulas da unidade IV, o qual foi enfatizado, especialmente, a 
concepção de que o poder está presente nas diferentes instituições sociais, não se 
concentrando apenas em um lugar. 

Para a elaboração de uma das aulas da unidade II foram realizadas leituras do livro “A 
representação do eu na vida cotidiana” de Erving Goffman e consultado como leitura 
complementar o “Dicionário de Sociologia (Guia Prático da Linguagem sociológica)” de Allan 
G. Johnson, no qual foi abordado o método da perspectiva teatral desde autor.  

Desse modo, foi possível trabalhar a representação de papéis que indivíduos 
desempenham na sociedade e a interação social de acordo com a abordagem de Goffman. 

O dicionário de Sociologia serviu ainda para fundamentar outros conceitos, como o 
conceito de classe social, estratificação e outros, trabalhados em uma das aulas da unidade I. 

Do ponto de vista teórico, foram utilizados alguns materiais bibliográficos que 
abordaram os clássicos da sociologia, Comte, Marx, Durkheim e Weber, como: “Saber para 
Prover: a sociologia Comteana para o Ensino Médio” de Adriana Monferrari Amorim82, “As 
regras do método sociológico” de Émile Durkheim e “Um toque de clássicos: Durkheim, Marx 
e Weber” de Tania Quintaneiro. Estas referências bibliográficas fundamentaram o 
conhecimento sociológico acerca desses teóricos e auxiliaram na compreensão da 
complexidade do mundo atual, conforme abordadas em algumas aulas da unidade I e da 
Unidade III a partir de categorias funcionalistas, weberianas e marxistas, além das noções de 
classe social, fato social e ação social. 

É importante enfatizar que alguns recursos tecnológicos, como consultas à internet 
foram essenciais na elaboração desse plano de ensino a partir de consultas a sites para 
obtenção de material digital de alguns livros aqui trabalhados, vídeo-aulas, filmes, charges e 
outros vídeos que serviram como conteúdo de algumas aulas, bem como consultas ao blog 
“Café com sociologia” que auxiliou em algumas ideais e temas atuais para serem trabalhadas. 

Nesse sentido, as unidades de ensino para o eixo temático “indivíduo e sociedade” 
estão estruturadas da seguinte forma: 

A unidade I, “as ciências sociais e o cotidiano”, aborda os diferentes momentos 
históricos que propiciaram o surgimento da sociologia como ciência da sociedade, 
relacionando-os aos processos de transformações históricas, políticas, econômicas e culturais 
pelos quais passa a sociedade a partir das concepções teóricas de Auguste Comte, Karl Marx, 
Émile Durkheim e Max Weber. 

                                                           
82 O Texto referenciado segue a sugestão do livro do Curso de Sociologia para o Ensino Médio, módulo 02, página 

25, para a elaboração da aula 03, cujo tema é “O pensamento de Auguste Comte”, da Unidade I. 
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A unidade III, “as instituições sociais e o processo de socialização”, aborda o processo 
de funcionamento das instituições sociais a partir da teoria funcionalista de Durkheim, do 
materialismo histórico dialético de Marx e da sociologia compreensiva de Weber, do método 
da perspectiva teatral de Goffman e da definição sobre o poder na perspectiva de Michel 
Foucault. 

A unidade IV, “mudança social e cidadania”, aborda o processo de mudanças sociais a 
partir dos movimentos sociais no Brasil, a importância do voto como forma de reivindicação 
de direitos e deveres e de transformação social e assuntos relacionados à indústria cultural, 
aos meios de comunicação de massa e o papel ideológico do marketing como estratégia de 
persuasão na vida dos consumidores. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O eixo temático escolhido “Indivíduo e Sociedade” de acordo com o documento PCN+ 

de Sociologia aborda os seguintes temais gerais: interação social, papéis sociais, organizações 
sociais, instituições sociais e o processo de socialização, mudança social, enfatiza também a 
importância da cidadania e da participação social, dentre outros temas. 

Trabalhar com esse eixo temático no ensino médio permite ao aluno conhecer durante 
todo o ano letivo a importância da sociologia como o estudo da vida do homem em sociedade, 
das mudanças sociais, das ações dos indivíduos e do nosso cotidiano. 

Além disso, possibilidades de trabalhos que atendem aos objetivos centrais da 
sociologia como a desnaturalização, o estranhamento e a imaginação sociológica podem ser 
abordados nesse eixo a partir de teorias, conceitos e temas em consonância com os objetivos 
propostos, como forma de promover um olhar sociológico nos alunos a respeito da realidade 
social que estes fazem parte. De modo geral, a importância de se trabalhar com esse eixo 
temático é construir uma consciência crítica nos alunos e proporcionar uma formação de 
cidadãos mais atuantes na sociedade. 

As competências e habilidades presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio (PCNEM) subsidiaram a construção dos conteúdos concernentes ao eixo 
temático “Indivíduo e Sociedade”. As competências e habilidades83 incluídas nesse plano são: 
1) Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as explicações das 
Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do senso comum. 2) Produzir 
novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observações e reflexões 
realizadas. 3) Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 
ampliando a “visão de mundo” e o “horizonte de expectativas” nas relações interpessoais com 
os vários grupos sociais. 4) Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios 
de comunicação de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing”, como estratégia de 
persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 5) Compreender as transformações no mundo 
do trabalho e o novo perfil de qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem 
econômica. 6) Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício da 
cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma 
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e, também, entre os 
diferentes grupos. 

O ensino da sociologia integra também possibilidades de trabalho com outras áreas do 
conhecimento como história, literatura, geografia, matemática, entre outras, dinamizando 

                                                           
83  A especificação das habilidades e competências apresentadas conforme a numeração de 1 a 6 tem por 

referência os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM). 
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conhecimentos distintos em objetivos comuns, desenvolvendo assim, estratégias cognitivas 
que permitam ao aluno enfrentar problemas e tomar decisões em situações cotidianas. A 
história, por exemplo, pode auxiliar no processo de abordar as transformações sociais que 
culminaram no surgimento da sociologia, a literatura pode ser útil para explicar determinada 
realidade social a partir de textos literários, a matemática pode ser útil para trabalhos 
estatísticos de sociologia, a geografia no trabalho com mapas, examinado o processo das 
revoluções sociais de determinado fenômeno da realidade, entre outras possibilidades de 
diálogos interdisciplinares. Enfim, um trabalho interdisciplinar, proposto também nesse plano, 
possibilita estratégias didáticas que facilitam a caminhada do aluno por uma rede de 
conhecimento que se constrói mutuamente. 

Diante disso, busca-se construir a partir dos processos de ensino e aprendizagem desse 
eixo uma formação crítica e reflexiva do aluno em torno da realidade social, possibilitando-o 
olhar os fenômenos sociais pela lente da desnaturalização e da imaginação sociológica. Busca-
se também que os alunos possam se tornar cidadãos ativos, exercendo a democracia de forma 
consciente, participando da mudança social e, ao mesmo tempo, estarem atentos a tais 
mudanças, questionando, analisando e buscando percebê-las e compreendê-las. 

 
3.1 Traçando os objetivos gerais de cada unidade do Plano Anual de Ensino de Sociologia 
 

A proposta da Unidade I é refletir sobre os aspectos históricos que contribuíram para 
o surgimento da sociologia, relacionando-os aos processos de transformações históricas, 
políticas, econômicas e culturais pelos quais passa a sociedade. Além de abordar sobre a 
história da sociologia, enquanto ciência da sociedade, este bimestre aborda concepções 
teóricas dos clássicos da sociologia, como: o positivismo de Auguste Comte, a noção de fato 
social de Émile Durkheim, ação social na leitura de Max Weber e a perspectiva teórica de Karl 
Marx sobre trabalho e classes sociais. 

A Unidade II busca refletir acerca da importância da sociologia como ciência da 
sociedade ao identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade social, 
expressas a partir das explicações do âmbito sociológico e do senso comum. Para tanto, são 
trabalhados os conceitos de etnocentrismo, estranhamento, desnaturalização e imaginação 
sociológica como forma de desmistificar a visão limitada que fazemos do mundo quando 
enxergamos somente nossas verdades como universais. Além disso, faz uma reflexão sobre o 
papel da Sociologia na construção da cidadania, enfatizando a questão de direitos e deveres 
dos cidadãos. 

A intenção de ensino da Unidade III consiste em proporcionar aos alunos uma 
compreensão do processo de socialização presentes nas instituições sociais a partir da 
construção dos papéis sociais que os indivíduos nelas desempenham. Para tanto, aborda 
como Marx, Durkheim e Weber compreendem a sociedade a partir das suas divergentes 
concepções, respectivamente, materialismo histórico, perspectiva funcionalista e sociologia 
compreensiva. Essa unidade também mostra a dinâmica das interações sociais presentes nas 
instituições a partir da perspectiva teatral de Goffman, bem como as relações de poder a partir 
das ideias gerais de Michel Foucault. 

Já a proposta da Unidade IV é desenvolver uma visão crítica nos alunos sobre a 
indústria cultural e os meios de comunicação de massa, bem como sobre o caráter ideológico 
do marketing como estratégia de persuasão sobre os consumidores. Visa propiciar ao aluno 
um conhecimento sobre a dinâmica e organização dos movimentos sociais e a importância da 
participação da coletividade do movimento na transformação da realidade social. Além disso, 
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a proposta também é despertar a vontade de participação política no aluno através de uma 
reflexão sociológica sobre o protagonismo juvenil através da participação no processo 
eleitoral brasileiro, estabelecendo, a partir do voto, uma forma de reivindicação de mudanças 
sociais. 

 
3.2 Conhecendo as propostas de cada unidade do Plano Anual de Ensino em Sociologia: 
 

No quadro a seguir, são listados no cronograma, os conteúdos e seus respectivos 
objetivos de aprendizagem. Como trata-se da proposta de um plano anual de ensino, foram 
elaboradas 32 aulas para o ano letivo, contento 08 aulas em cada unidade. 

No entanto, é importante enfatizar que em cada unidade aqui apresentada, optou-se 
em apresentar, sinteticamente, o cronograma contendo os conteúdos e os objetivos de 
aprendizagens propostos em cada aula.  

Embora também tenha sido realizado o detalhamento do plano de ensino, como, por 
exemplo, o detalhamento dos procedimentos metodológicos contidos em cada aula (tema da 
aula, duração, foco tipo de aula), identificação da escola e sistemática de avaliação, optou-se 
por não expor neste estudo todos os elementos compostos no plano anual. Fica a sugestão 
para que sejam conhecidos e pesquisados o Currículo de Ciências Sociais para o Ensino Médio 
e este Plano Anual que lhe complementa.   

 
Unidade I 

Aula(s) Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

01 e 02 Pressupostos históricos da 
origem da Sociologia 

Listar os diferentes momentos 
históricos que propiciaram o 
surgimento da sociologia. 

03 O pensamento de Auguste 
Comte 

Conhecer alguns aspectos 
básicos do pensamento de 
Auguste Comte e a sua 
contribuição para a sociologia. 

04 e 05 Émile Durkheim (fatos sociais) Definir o que são fatos sociais 
segundo o pensamento de 
Durkheim e como estes estão 
relacionados à vida social; 
Descrever as três características 
dos fatos sociais. 

06 e 07 Max Weber (ação social) Explicar a teoria de ação social 
desenvolvida por Weber; 

Classificar e comparar os tipos 
de ações sociais; 

Relacionar a teoria das ações 
sociais com o nosso cotidiano. 
 

08 Karl Marx (trabalho e classes 
sociais) 

Explicar aspectos básicos da 
perspectiva teórica de Marx; 

Comparar as primeiras divisões 
de classes sociais constituídas na 
sociedade com as novas lutas de 
classes da sociedade 
contemporânea; 
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 Reconhecer a formas de 
trabalho e as desigualdades na 
sociedade capitalista. 

 

Unidade II 
Aula(s)  Conteúdos  Objetivos de Aprendizagem 

01 e 02 Estranhamento e etnocentrismo Explicar como ocorre o processo 
de estranhamento; 
 

Conceituar etnocentrismo 

03 e 04 Desnaturalização e Imaginação 
Sociológica 

Descrever como se dá o 
processo de desnaturalização e 
imaginação sociológica. 

04, 05, 06, 07 e 0884 Cidadania Definir cidadania;  
Perceber a cidadania como 
sendo importante na construção 
social do indivíduo. 

 

Unidade III 
Aula(s) Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

01 Classes sociais na leitura do 
materialismo histórico dialético 
de Marx. 

Explicar a partir do materialismo 
dialético de Marx por que 
vivemos uma luta de classes 
sociais. 
 

Identificar as novas lutas de 
classes a partir da perspectiva 
do materialismo dialético de 
Marx. 

02 As instituições sociais a partir da 
interpretação funcionalista de 
Durkheim. 

Explicar a partir da concepção 
teórica funcionalista como as 
normas, regras e valores 
influenciam nossos 
comportamentos. 

03 e 04 As instituições sociais a partir da 
sociologia compreensiva de Max 
Weber. 

Explicar a partir da perspectiva 
compreensiva de Weber que as 
relações sociais nas instituições 
são movidas por interações 
sociais entre indivíduos. 

05 e 06 Representações sociais a partir 
da perspectiva teatral de 
Goffman. 

Analisar as representações de 
nossos papeis sociais a partir de 
nossas interações com o outro. 

07 e 08 Relações de poder no interior 
das instituições sociais. 

Explicar a partir da perspectiva 
de Foucault que o poder está 
presente nas diferentes 
instituições sociais. 
 

                                                           
84 Nestas aulas, com a abordagem do conteúdo sobre “cidadania”, foram elaboradas propostas de atividades 

sequenciadas , em que o curto prazo 50 minutos não foi o suficiente para desenvolver a atividade proposta em 

apenas uma aula. 
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Descrever como as relações de 
poder marcam as nossas 
experiências cotidianas. 

 
Unidade IV 

Aula(s) Conteúdos Objetivos de Aprendizagem 

  Identificar o papel ideológico do 
marketing como forma de 
persuasão na vida dos 
consumidores. 

03, 04 e 05 Movimentos sociais no Brasil Conhecer a dinâmica e forma de 
organização dos movimentos 
sociais e perceber a importância 
da participação da coletividade 
na transformação da realidade 
social; 
 

Listar e diferenciar os tipos de 
movimentos sociais no Brasil. 

06, 07 e 08 Voto e participação juvenil Identificar as formas de 
protagonismo juvenil na luta por 
seus direitos. 
 

Refletir sobre o exercício do 
voto como forma de 
participação política e mudança 
social. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
O presente estudo buscou, ainda que sinteticamente, apontar alguns elementos 

importantes que objetivam auxiliar o professor de sociologia na elaboração e planejamento 
de suas aulas. Embora nesse estudo, tenha-se dado importância à apresentação das propostas 
descritas nas quatro unidades e o Cronograma Geral dos Conteúdos e seus respectivos 
objetivos, estamos cientes de que a elaboração do plano de ensino com base no eixo temático 
“Indivíduo e Sociedade” presentes nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, permitiu um 
novo olhar acerca das práticas pedagógicas, elaboração e planejamento das aulas de 
sociologia para o ensino médio, sobretudo, na formação docente e na formação do aluno, pois 
ambos são beneficiados nesse processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, os conteúdos que foram aqui elencados buscaram subsidiar a formação 
do aluno com o intuito de provocar a imaginação sociológica, o senso crítico e analítico sobre 
os fenômenos sociais a partir de aulas dialógicas e dinâmicas para a construção de um ensino 
de qualidade, permitindo ainda, entender a pertinência da disciplina de sociologia e suas 
contribuições para suas vidas individuais e coletivas, bem como, buscando compreender as 
transformações no mundo contemporâneo, como os processos de reprodução e 
transformação sociais nele existentes e sua complexidade. 



290 
 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

As potencialidades do eixo temático “Indivíduo e Sociedade” em face da construção 
de competências e habilidades que foram trabalhadas nesse plano de ensino serviram de base 
para dimensionar um conhecimento amplo, dinamizador e transformador na formação do 
aluno, sobretudo, buscando desenvolver uma sensibilidade sociológica a partir da elaboração 
de um planejamento pedagógico que estejam ligados ao contexto social dos alunos, de modo 
que assumam posturas de cidadãos pensantes e responsáveis por ações que reflitam, 
positivamente, em mudanças na sociedade. 

Desse modo, a elaboração desse plano de ensino buscou fundamentar em sua base 
teórica e metodológica a elaboração de conteúdos relacionados, especialmente, ao cotidiano 
dos alunos, para que estes compreendam as condições sociais, culturais e intelectuais das suas 
produções conforme as propostas de atividades que aqui foram solicitadas. 

 A execução de atividades que reflitam em trabalhos extraclasse, como trabalhos 
realizados em campo, filmes, pesquisa na internet, entre outras, ajudam o aluno identificar 
problematizações ligadas às realidades nos âmbitos social, político e cultural. Assim, a 
elaboração de um planejamento anual de ensino que trabalhe estes aspectos, exige por parte 
do professor e da escola: 

 
a capacidade de construir projetos pedagógicos que coloquem o aluno numa 
posição de protagonismo no processo de aprendizagem, o que significa que 
a pesquisa e a ação a partir de objetivos construídos coletivamente por 
professores, alunos e toda comunidade escolar constituem um caminho mais 
seguro no processo de recuperação do espaço escolar como um espaço 
significativo, democrático e indutor da busca de novos conhecimentos 
(VARGAS, 2010, p. 10). 
 

Assumir, portanto, o compromisso com a tarefa do ensino da sociologia exige do(a) 
professor(a) – reforçando o que com o que já foi introduzido neste trabalho– um esforço 
contínuo de propor práticas pedagógicas que sejam criativas e inovadoras e que, ao mesmo 
tempo, provoquem a desnaturalização dos fenômenos sociais e a imaginação sociológica na 
formação cidadã e humanística dos alunos do Ensino Médio Brasileiro. 
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PROPOSTAS DE ENSINO DE ANÁLISE COMBINATÓRIA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 
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Rosângela Araújo da Silva 

Lenina Lopes Soares Silva 
 
 

RESUMO: A Análise Combinatória é um ramo da Matemática voltado para o estudo das 
estruturas e relações discretas. Esse conteúdo tem um vasto campo de aplicação, atuando 
como ferramenta no estudo de outros ramos da Matemática, assim como em outras áreas do 
conhecimento, tais como: Informática, Química, Geologia, Engenharia, entre outras. A Análise 
Combinatória está inserida entre os conteúdos matemáticos trabalhados no Ensino Médio e 
constituiu-se como nosso objeto de estudo nesta pesquisa. Dessa maneira, o presente artigo 
tem como objetivo apresentar propostas de atividades para trabalhar o conteúdo de Análise 
Combinatória no Ensino Médio, visando colaborar com esse ensino. Assim, apresentaremos 
três atividades que buscam explorar diferentes estratégias de abordagem, com o intuito de 
que os alunos compreendam os conhecimentos de combinatória. Além disso, esperamos 
fornecer subsídios para os professores de Matemática. Entretanto, ressaltamos que as 
sugestões apresentadas não findam com as possibilidades de abordagens desse conteúdo, ou 
seja, o professor pode optar por outros caminhos e metodologias. 
 
Palavras-chave: Análise Combinatória; Ensino Médio; Propostas de atividades. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
 A Análise Combinatória é um ramo da Matemática voltado para o estudo das 
estruturas e relações discretas. Esse conteúdo tem um vasto campo de aplicação, atuando 
como ferramenta no estudo de outros ramos da Matemática, assim como em outras áreas do 
conhecimento, tais como: Informática, Química, Geologia, Engenharia, entre outras. 
 O ensino de Análise Combinatória, quando explorado de maneira adequada, contribui 
para o desenvolvimento do raciocínio lógico e colabora com a aquisição de competências 
relativas à formação do cidadão. Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) 
apontam que,  

 
Este tema estruturador permite o desenvolvimento de várias competências relativas 
à contextualização sociocultural, como a análise de situações reais presentes no 
mundo contemporâneo e a articulação de diferentes áreas do conhecimento. 
Contribui também para a compreensão e o uso de representações gráficas, 
identificação de regularidades, interpretação e uso de modelos matemáticos e 
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conhecimento de formas específicas de raciocinar em Matemática. (BRASIL, 2002, p. 
127). 

Concernente a isto, consideramos que o conhecimento combinatório representa uma 
importante ferramenta para a formação do sujeito como cidadão e usuário dos 
conhecimentos Matemáticos por esses estarem relacionados com atividade do cotidiano. 
Assim, objetivamos neste estudo, apresentar propostas de atividades para trabalhar o 
conteúdo de Análise Combinatória no Ensino Médio, visando colaborar com esse ensino.  
 Para este artigo sistematizamos o texto em quatro tópicos, além desta introdução. No 
primeiro, apresentamos uma breve discussão sobre Análise Combinatória. Em seguida, no 
segundo tópico, tratamos sobre a abordagem desse conteúdo no Ensino Médio. No terceiro, 
apresentamos três propostas de atividades para o ensino de Análise Combinatória no Ensino 
Médio. Por fim, nas considerações finais, discutimos os aspectos que as propostas de 
atividades buscaram atingir para o processo de ensino e aprendizagem de Análise 
Combinatória na última etapa da Educação Básica. 
 
 
2 ANÁLISE COMBINATÓRIA 
 
 

A Análise Combinatória está inserida entre os conteúdos matemáticos trabalhados no 
Ensino Médio e constituiu-se como nosso objeto de estudo nesta pesquisa. Dessa maneira, 
acreditamos que a Análise Combinatória é um ramo importante da Matemática, pois os 
conhecimentos derivados deste assunto contribuem para o desenvolvimento do raciocínio 
lógico e para a formação do cidadão, posto que a partir desses conhecimentos ele pode fazer 
relações entre fatos e fenômenos da realidade.   

Desse modo, sendo considerado um conteúdo imprescindível à formação do aluno, 
podemos defini-la como a técnica usada para contarmos objetos de um conjunto finito, tal 
que esta contagem satisfaz determinadas condições/regras (algoritmos). Neste sentido, 
Morgado et al (2006, p. 02) aponta que “a Análise Combinatória é a parte da Matemática que 
analisa estruturas e relações discretas”. 
 
3 ANÁLISE COMBINATÓRIA NO ENSINO MÉDIO 
 
 

O Ensino Médio em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) n° 9.394/1996 constitui-se como a etapa final da Educação Básica. Essa etapa 
tem como finalidades a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos vistos no Ensino 
Fundamental, preparação para o trabalho, formação da cidadania, o aprimoramento do 
educando como pessoa humana e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática. 

Para Saviani (2007),   
  

[...] no Ensino Médio já não basta dominar os elementos básicos e gerais do 
conhecimento que resultam e ao mesmo tempo contribuem para o processo de 
trabalho na sociedade. Trata-se, agora, de explicitar como o conhecimento (objeto 
específico de processo de ensino), isto é, como a ciência, potência espiritual, se 
converte em potência material no processo de produção. Tal explicitação deve 
envolver o domínio não apenas teórico, mas também prático sobre o modo como o 
saber se articula como processo produtivo. (SAVIANI, 2007, p. 160).  
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Diante disso, é perceptível que a educação escolar tem objetivos intencionais para com seus 
estudantes. Dessa forma, os conteúdos e os procedimentos metodológicos aplicados em sala 
de aula devem considerar as competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. 
 Com relação ao ensino de Matemática na etapa final da escolaridade básica, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) – (2000) e os PCN+ (2002) 
destacam que os conhecimentos matemáticos podem contribuir para o desenvolvimento de 
habilidades relacionadas à representação, compreensão, comunicação, investigação e 
contextualização sociocultural. 

Os PCNEM ressaltam ainda que,   
  

A Matemática no Ensino Médio tem um valor formativo, que ajuda a estruturar o 
pensamento e o raciocínio dedutivo, porém também desempenha um papel 
instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para muitas 
tarefas específicas em quase todas as atividades humanas. (BRASIL, 2000, p.40).   

  
 Vê-se, portanto, que o ensino de Matemática desempenha um papel fundamental na 
formação dos cidadãos. A aprendizagem de seus conhecimentos favorece o desenvolvimento 
cognitivo, além de preparar os indivíduos para se situarem na sociedade de forma mais 
consciente. 

No Ensino Médio, dentre os conteúdos matemáticos que precisam ser trabalhados, 
está a Análise Combinatória. O estudo desse conteúdo é de grande relevância, pois fornece 
fundamentação para o cálculo de probabilidades e atua como ferramenta em outros ramos 
do conhecimento.   

Nas palavras de Roa e Navarro-Pelayo   
  

Los problemas combinatorios y las técnicas para su resolución tienen y han tenido 
también profundas implicaciones en el desarrollo de otras ramas de lãs matemáticas 
como la probabilidad, teoría de números, teoria de autómatas e inteligencia 
artificial, investigación operativa, geometría y topología combinatorias.85 (ROA; 
NAVARRO-PELAYO, 2001, p. 255).  

  
Além dessas implicações para a aprendizagem de Matemática expostos por Roa e 

Navarro-Pelayo, segundo os PCN+ (2002), a contagem possibilita o desenvolvimento de uma 
nova forma de pensamento matemático, denominado de raciocínio combinatório. Neste 
sentido, 

 
[...] decidir sobre a forma mais adequada de organizar números ou informações para 
poder contar os casos possíveis não deve ser aprendido como uma lista de fórmulas, 
mas como um processo que exige a construção de um modelo simplificado e 
explicativo da situação. (BRASIL, 2002, p. 126). 

 
Entretanto, observamos que, na maioria das vezes, o ensino desse conteúdo no Ensino 

Médio tem se limitado apenas à aplicação de fórmulas em situações padrão. Fato esse que 
pode ocasionar aos discentes certas dificuldades, pois a resolução de problemas 
combinatórios exige criatividade e interpretação dos enunciados. 

                                                           
85 Os problemas combinatórios e as técnicas para sua resolução tiveram e têm profundas implicações no 
desenvolvimento de outras áreas da matemática como a probabilidade, teoria dos números, a teoria dos 
autônomos e inteligência artificial, investigação operativa, geometria e topologia combinatórias. 
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Concernente a isso, Morgado et al (2006) destacam que[...] se a 

aprendizagem destes conceitos se faz de maneira mecânica, limitando-se a empregá-
los em situações padronizadas, sem procurar habituar o aluno com a análise 
cuidadosa de cada problema, cria-se a impressão de que a Análise Combinatória é 
somente um jogo de fórmulas complicadas. (MORGADO et al., 2006, p. 03). 

 
  Desse modo, acreditamos que o processo de ensino e aprendizagem de Análise 
Combinatória deve favorecer a construção de ideias e conceitos matemáticos, valorizando 
sempre a compreensão e atribuição de significado. Diante do apresentado, traremos neste 
trabalho atividades de ensino a fim de trabalhar esse conteúdo na última etapa da Educação 
Básica. 
 
 
4 ATIVIDADES PROPOSTAS  
 
 
 Apresentamos três propostas de atividades para trabalhar os conteúdos de Análise 
Combinatória no Ensino Médio. Essas atividades oferecem aos professores de Matemática um 
material de apoio didático, portanto, de aplicação no ensino e aprendizagem de combinatória 
como conteúdo de Matemática. 

Dessa forma, buscamos explorar diferentes estratégias de abordagem, com o intuito 
de que os alunos compreendam os conhecimentos de combinatória. As atividades sugeridas 
envolvem situações do cotidiano e valorizam a construção de conceitos. 
 
 
4.1 ATIVIDADE 1 – UTILIZANDO PERMUTAÇÃO NA CRIPTOGRAFIA 
 
 
 O envio de mensagens sigilosas tem acompanhado a história da humanidade e, ainda 
hoje, se faz presente no nosso cotidiano. Desse modo, buscamos nesta proposta utilizar a 
criptografia, que é uma ciência que estuda os métodos de envio e recepção de mensagens 
secretas, como ferramenta motivacional para o processo de ensino e aprendizagem do 
conteúdo de permutação. 
 Sendo assim, utilizaremos problemas de criptografia por permutação como ponto de 
partida para a conceituação do conteúdo de permutação simples. Além disso, apoiaremos a 
introdução do conceito de fatorial de um número natural na resolução dos problemas 
abordados. 
 
4.1.1 Plano da Atividade 1 
 
 
Tema: Análise Combinatória 
Público-alvo: Alunos do 2° ano do Ensino Médio 
Objetivos: 

• Compreender e sistematizar o conceito de permutação simples através da resolução 
de problemas; 

• Entender o conceito de criptografia, identificando sua participação ao longo da 
história, assim como no nosso cotidiano; 
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• Compreender e sistematizar o conceito de fatorial de um número natural. 
Conteúdo:  

• Permutação simples; 

• Fatorial de um número natural. 
Duração: 45 minutos 
Material utilizado: 

• Folha de A4; 

• Lápis e borracha; 

• Pincel para quadro branco; 

• Quadro branco. 
Desenvolvimento: Inicialmente, será realizada uma aula expositiva e dialogada sobre 
criptografia. Nesse momento, o docente deve relatar, de forma sucinta, quais foram os 
principais motivos para o desenvolvimento dessa técnica, exemplificar aplicações da mesma 
na antiguidade e, por fim, ressaltar a utilização da criptografia hoje em dia. 
 Após isto, devem ser trabalhados com os estudantes os dois problemas abaixo. Nesse 
momento, o docente poderá encaminhar o desenvolvimento da aula da seguinte forma: 

• Pedir que os alunos realizem a leitura individual da questão e, em seguida, que tracem 
estratégias próprias de resolução; 

• Realizar a leitura dos problemas em voz alta; 

• Conduzir uma pequena discussão, incentivando a socialização das estratégias 
utilizadas para solucionar os problemas; 

• Ir ao quadro registrar possíveis resoluções para as questões. 
 

Problema 1 - Ganassoli (2015, p. 24): Criptografe a mensagem abaixo em blocos de 4 letras 
permutando: 1ª com 2ª e 3ª com 4ª letras. 

VAMOS ESTUDAR HOJE? 
 

Resolução: A questão é bastante simples, tal que se deve separar as letras em blocos e, após 
isto, permutá-las entre si. Desse modo, a resolução deve ocorrer em dois passos: 
1º) Separação de blocos com 4 letras: VAMO SEST UDAR HOJE 
2º) Permutação das letras: AVOM ESTS DURA OHEJ 
 Assim, a mensagem criptografada é: AVOMESTSDURAOHEJ. 
 O professor, no 2º passo da resolução, deve fazer o seguinte questionamento aos 
estudantes: O que é uma permutação? A partir das respostas dadas, formalizará o conceito 
de permutação. 
Problema 2 - Adaptado de Ganassoli (2015, p.25): Amanda cifrou as palavras PAZ e AMOR 
usando permutação das letras e mandou através de bilhetes para sua colega Júlia. De quantas, 
e quais as maneiras que Júlia pode ter recebido o bilhete com a palavra PAZ? E de quantas 
maneiras a palavra AMOR? 
Resolução: Esta questão traz duas situações, em que, primeiramente, se deve indicar de 
quantas e quais são as maneiras que Amanda pode criptografar a palavra PAZ e de quantas 
maneiras pode-se criptografar a palavra AMOR.  
 Inicialmente, o docente trabalhará com a turma as questões relacionadas à palavra 
PAZ. Dessa forma, a primeira estratégia que deve ser abordada é a listagem das possibilidades. 
Vejamos: 
PAZ 
PZA 
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APZ 
AZP 
ZAP 
ZPA 

 

Ao aplicar esta estratégia, é importante que se desenvolva um processo organizado, 
como por exemplo: fixar a letra P na primeira posição e variar a segunda e terceira posição 
com as letras A e Z, em seguida, fixar a letra A na primeira posição e variar a segunda e terceira 
posição com as letras P e Z e, por fim, fixar a letra Z na primeira posição e variar a segunda e 
terceira posição com as letras A e P. 
 Outra forma para se obter a quantidade de modos de se criptografar a palavra PAZ é 
aplicando a ideia do princípio multiplicativo. Assim, inicialmente o docente deve organizar a 
execução dessa estratégia de resolução. Como a palavra é composta por três letras, pode-se 
indicar que existem três posições para se acomodar as letras, por exemplo: 

Figura 1: Exemplo de posicionamento para a acomodação das letras da palavra paz. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 

 Dessa forma, resolvendo pelo princípio multiplicativo, temos que para a primeira 
posição de letra há três possibilidades de ocupação (P, A, Z); para a segunda posição existem 
outras duas e para a terceira posição existe apenas uma possibilidade, ou seja, 

 
3×2×1=6 

Agora, para indicar a quantidade de maneiras de criptografar a palavra AMOR, o 
docente mais uma vez deve utilizar como estratégia de resolução a listagem de possibilidades. 
Vejamos: 

 
AMOR 
AMRO 
AOMR 
AORM 
ARMO 
AROM 

MAOR 
MARO 
MOAR 
MORA 
MRAO 
MROA 

OAMR 
OARM 
OMAR 
OMRA 
ORAM 
ORMA 

RAMO 
RAOM 
RMAO 
RMOA 
ROAM 
ROMA

 
A resolução desta questão apresenta um número de possibilidades maior do que 

o encontrado no problema anterior. Com isso, espera-se que os alunos percebam que 
se faz necessário buscar estratégias mais eficientes para solucionar os problemas, pois 
a listagem de possibilidades pode se tornar extensiva e cansativa.  
 Logo, o professor aplicará novamente a ideia do princípio multiplicativo, onde 
para a primeira posição de letra há quatro possibilidades de ocupação (A, M, O, R); para 
a segunda posição terá outras três possibilidades, e assim por diante, resultando em: 
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4×3×2×1=24 
  

Neste momento, deve ser ressaltado aos alunos que alguns problemas de Análise 
Combinatória apresentam um padrão na resolução, tal que essa é dada pelo produto de 
números naturais consecutivos. A partir disso, o professor deve formalizar o conceito de 
fatorial de um número natural. 
 Em seguida, o docente partirá desses casos particulares de cálculo de 
permutação, para uma situação mais geral, utilizando como técnica o princípio 
multiplicativo. Assim, desenvolverá com a turma a seguinte questão: de quantos modos 
é possível ordenar n objetos distintos.  
 Com isto, discutirá que nesse caso existe n maneiras de posicionar o primeiro 
objeto, n-1 maneiras de posicionar o segundo, ..., 1 modo de posicionar o último objeto. 
Portanto, pelo princípio multiplicativo, se obtém que a permutação de n objetos, 
denotada por Pn, é 

n (n-1)…1=n! 
 
Comentários:  

1º) É importante que os alunos já tenham conhecimento acerca do princípio 
multiplicativo. 
2º) O docente poderá apresentar um terceiro problema envolvendo criptografia por 
permutação para enunciar o conceito de permutação com repetição.  

Exemplo: Felipe quer enviar a palavra MATEMÁTICA, de forma criptografada, para um 
grupo no WhatsApp. Ele prometeu que pagaria uma pizza para quem a decifrasse. De 
quantas maneiras Felipe pode enviar a mensagem para o grupo? 
Resolução: A palavra MATEMÁTICA tem 10 letras que serão permutadas, destas M e T 
se repetem duas vezes e a letras A três vezes, temos: 
 

P10
3, 2, 2= 

10!

3!2!2!
=151200 . 

  
3º) As estratégias de resolução adotadas pelos alunos devem ser valorizadas. 

 4º) Os problemas apresentados podem ser utilizados como aplicação do conceito 
de permutação simples. 
Avaliação: Os alunos poderão ser avaliados de forma processual, tal que se analisará o 
desenvolvimento das estratégias realizadas por eles, a verbalização e a socialização de 
ideias. 
 
4.2 ATIVIDADE 2 – QUANTAS RODAS DE CIRANDA PODEMOS FORMAR? 
 
 
 Esta atividade tem a finalidade de introduzir o conceito de permutação circular. 
Dessa forma, apresentamos um experimento que propõe a exploração da seguinte 
questão: De quantas maneiras podemos formar uma roda de ciranda? 
 
 
4.2.1 Plano da atividade 2 
 
 



 

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018 

Tema: Análise Combinatória 
Público-alvo: Alunos do 2° ano do Ensino Médio 
Objetivos: 

• Compreender e sistematizar o conceito de permutação circular; 

• Desenvolver o raciocínio combinatório do estudante; 

• Proporcionar a interação entre professor-aluno e aluno-aluno. 
Conteúdo:  

• Permutação circular. 
Duração: 90 minutos 
Material utilizado: 

• Folha A4; 

• Giz; 

• Lápis; 

• Pincel para quadro branco; 

• Quadro branco.   
Dinâmica da atividade: 
 Inicialmente, o local escolhido para a realização da atividade tem que ser 
preparado. O professor pode optar pela sala de aula ou quadra/pátio da escola (caso 
escolha a sala de aula, devem ser afastas as cadeiras, deixando espaço livre para a 
formação das rodas de ciranda). Desse modo, com o auxílio de um giz, o docente fará 
marcações no chão indicando onde os alunos devem ficar para formar as cirandas. 

Figura 2 – Exemplos de possíveis marcações no chão. 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 
 Após isto, será solicitado que a turma se divida em grupos com quatro 
componentes. Cada grupo deve ir para uma das marcações e o professor fará o seguinte 
questionamento: De quantas maneiras podemos formar uma roda de ciranda com 4 
pessoas?  
 Além disso, o docente orientará que cada grupo anote em uma folha de papel as 
maneiras encontradas. Daí, os alunos exploraram a situação proposta por alguns 
minutos e em seguida, caso a realização da atividade tenha ocorrido na quadra/pátio da 
escola, todos devem voltar para a sala de aula, onde analisaram as informações 
anotadas pelos grupos. 
 Nesse momento, os grupos socializarão os resultados e o professor direcionará 
a discussão com o objetivo de explicar o conceito de permutação circular. Para 
enriquecer o processo de conceituação, um aluno será escolhido para mostrar quantas 
rodas de ciranda podem ser formadas com um indivíduo.  
 Em continuidade, o professor escolherá dois, depois três e para finalizar, quatro 
alunos e repetirá o processo, onde analisará e registrará no quadro quantas rodas de 
cirandas podem ser formadas em cada situação. Durante este procedimento, o docente 
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ressaltará que, quando os alunos estão dispostos em círculo o que importa é apenas a 
posição relativa entre eles.  
 Dessa maneira, analisando as situações listadas no quadro ocorrerá a 
formalização do conteúdo, tal que serão enunciados o conceito de permutação circular 
e a generalização da maneira de calcular a quantidade total de permutações circulares 
de n objetos. 
Comentários:  

1°) As marcações no chão auxiliam apenas na organização da atividade. 
 2°) É interessante que o professor ao formar rodas de ciranda com dois, três e/ou 
quatro alunos explore disposições que coincidam por meio de rotação. Essa ação pode 
auxiliar a compreensão dos estudantes, pois exemplifica que nas permutações circulares 
o que importa é apenas a posição relativa entre os objetos. 
 3º) É relevante que, ao final do experimento, o professor aplique uma lista de 
exercícios propostos sobre o conteúdo de permutação circular. 
Avaliação: Será levada em consideração a participação efetiva do aluno ao longo da 
atividade. Além disso, a análise das estratégias desenvolvidas pelos grupos, a 
verbalização e a socialização de ideias. 
4.3 ATIVIDADE 3 – ANALISANDO OS JOGOS DO CAMPEONATO POTIGUAR DE FUTEBOL 
FEMININO DE 2017 

 
 Esta atividade tem como objetivo explorar situações do cotidiano para aplicar 
conhecimentos de Análise Combinatória. Assim, apresentaremos problemas 
relacionados aos jogos e possíveis premiações do Campeonato Potiguar de Futebol 
Feminino de 2017 para trabalhar os conteúdos de arranjo simples e combinação 
simples. 
 
4.3.1 Plano de Atividade 3 
 
Tema: Análise Combinatória 
Público-alvo: Alunos do 2° ano do Ensino Médio 
Objetivos: 

• Aplicar conhecimentos combinatórios em situações do cotidiano; 

• Interpretar as informações apresentadas nas situações-problema propostas; 

• Desenvolver estratégias próprias de resolução. 
Conteúdo:  

• Arranjo simples; 

• Combinação simples. 
Duração: 45 minutos 
Material utilizado: 

• Folha A4; 

• Folha com a atividade impressa; 

• Lápis e borracha. 
Desenvolvimento: A priori, o professor distribuirá uma folha com a atividade proposta 
impressa e uma folha A4, onde os alunos devem registrar as resoluções, entregando-a 
no final da aula.  
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 Após isto, será feita a leitura em conjunto das questões e o docente auxiliará os 
estudantes no processo de resolução, incentivando e esclarecendo possíveis dúvidas.  
  
Atividade proposta: 

1) O Campeonato Potiguar de Futebol Feminino de 2017 será disputado pelas seguintes 
equipes: 
 
Figura 3: Times que participaram do Campeonato Potiguar de Futebol Feminino 2017. 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 
Os jogos dessa competição ocorreram no sistema ida e volta, ou seja, todos os 

times jogam entre si duas vezes, uma vez no próprio campo e outra vez no campo do 
adversário. Dessa forma, quantos jogos serão realizados no Campeonato Potiguar de 
Futebol Feminino de 2017?  

Agora, suponha que as equipes Associação Esportiva Monte Líbano, Atlético 
Clube Corinthians e Centro Esportivo Força e Luz também estarão competindo. Quantas 
partidas teria o campeonato? 
2) O Campeonato Potiguar de Futebol Feminino de 2017 consagrará como campeã a 
equipe que conquistar o maior número de pontos. Considerando que não houve empate 
na pontuação e que os três melhores times são premiados, de quantas maneiras 
distintas pode-se compor o pódio? 
 

Figura 4 – Representação do pódio. 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 
3) Suponha que, a equipe Sociedade Esportiva União seja a campeã e seu elenco é 
composto por 20 atletas. Considerando que ocorrerá uma cerimônia de premiação, 
porém, apenas 4 jogadoras podem representar o time, de quantos modos pode-se 
escolher as jogadoras? 
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Comentários: 1ª) A atividade proposta também pode ser desenvolvida em dupla ou 
grupo. 
 2º) Para que os alunos tenham maior interesse pela atividade, o docente pode 
utilizar campeonatos e times locais para compor as questões. 
Avaliação: Os alunos serão avaliados mediante a análise das respostas desenvolvidas 
por eles. Além disso, se observará a desenvoltura dos estudantes durante todo o 
processo de resolução. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
Neste estudo procuramos oferecer diferentes estratégias de abordagem, tal que 

essas trazem situações contextualizadas e valorizam a construção de conceitos 
matemáticos, tais como: fatorial de um número natural, permutação simples, 
permutação circular, arranjo simples e combinação simples.  

Assim, na atividade 1 apresentamos problemas de criptografia por permutação 
como ferramenta motivacional para o processo de ensino e aprendizagem dos 
conteúdos de permutação simples e com repetição. Além disso, visamos apresentar o 
conceito de fatorial de um número natural a partir da resolução de problemas de 
permutação. 
 A atividade 2 propôs um experimento para introdução do assunto de 
permutação circular. Nesta situação, buscamos oferecer aos alunos uma abordagem 
pautada em um processo construtivo do raciocínio. 
 Na atividade 3 apresentamos problemas relacionados aos jogos e possíveis 
premiações do Campeonato Potiguar de Futebol Feminino de 2017 para trabalhar os 
conteúdos de arranjo simples e combinação simples.  Com isto, buscamos explorar 
situações do cotidiano, permitindo que os alunos visualizem a aplicação do conteúdo 
em uma perspectiva contextualizada. 
 Dessa forma, as propostas de atividades elaboradas buscaram contribuir com o 
ensino da combinatória no Ensino Médio, além de fornecer subsídios para os 
professores de Matemática. É importante ressaltar que, as sugestões apresentadas não 
findam com as possibilidades de abordagens, ou seja, o professor pode optar por outros 
caminhos e metodologias. 
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