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O USO DO GÊNERO CHARGE NAS AULAS DE GEOGRAFIA E LÍNGUA PORTUGUESA:
DESENVOLVENDO A INTERDISCIPLINARIDADE.
Cleber Luiz de Sousa Lima1
Kássio Wagner da Silva Medeiros 2
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo investigar o posicionamento discursivo dos
alunos do Ensino Médio sobre a importância da aplicabilidade/utilização do gênero textual
charge como um recurso didático utilizado no processo de ensino e aprendizagem de maneira
interdisciplinar nos componentes curriculares de Geografia e Língua Portuguesa. A pesquisa
caracteriza-se como um estudo qualitativo com jovens estudantes da 3ª série do Ensino Médio
da Escola Estadual Monsenhor Honório, do município de Pendências/RN. O referencial teórico
utilizado dialoga sobre a intenção comunicativa, tipo textual, gêneros textuais, charge e suas
características e referencia-se nos estudos de, Cavalcanti (2002), Travaglia (2002), Marcuschi
(2003), Bakhtin (1997); Fávero & Koch (1987), Souza e Machado (2005), Gurgel (2003), Ferreira
(2006) e sobre o ensino de Geografia de Vesentini (1987). Por fim, apresentamos os resultados
da pesquisa que estão evidenciadas nas análises dos discursos dos estudantes sobre as
charges utilizadas nas aulas de Geografia e Língua Portuguesa na 3ª série do Ensino Médio da
Escola Estadual Monsenhor Honório na cidade de Pendências/RN, discutindo sobre a
importância da aplicabilidade do gênero textual charge no processo de ensino e aprendizagem
de forma interdisciplinar. Por meio da análise dos resultados obtidos, percebemos que a
aplicabilidade do gênero textual charge como recurso didático-metodológico no processo de
ensino-aprendizagem dos componentes curriculares de Geografia e Língua Portuguesa é uma
realidade possível.
Palavras chaves: Gênero. Charge. Ensino Médio. Interdisciplinaridade. Aprendizagem.
1. INTRODUÇÃO
O ato de ensinar deve ser permeado pelo processo de renovação. Esse processo deve
consistir em uma análise constante dos mecanismos que estão sendo utilizados nas artes de
ensinar e aprender. A inovação metodológica do ensinar é algo que vem sendo discutido no
cotidiano escolar. Nesse contexto, percebemos que os métodos tradicionalistas, utilizados
ainda por alguns professores, acabam provocando o insucesso, por parte dos alunos em
processo de ensino-aprendizagem.
Diante disso, compreendemos que a educação é construída por um leque de saberes
(empírico, científico, etc.) que são utilizados no processo de ensino e aprendizagem. A
1

Mestre em Letras – PROFLETRAS/UERN, professor da Rede Estadual lotado na E.E. Monsenhor Honório/6ª
DIREC, Pendências/RN. Aluno do Curso de Licenciatura em Pedagogia – Polo Lajes – UFRN;
cleberllima2013@gmail.com
2

Graduado em Geografia pela UFRN e Letras pela UERN, pós-graduado em Metodologia do Ensino da Geografia
– UNINTER. Professor da Rede Estadual lotado na E.E. Monsenhor Honório/6ª DIREC, Pendências/RN. Aluno do
Curso de Pós-graduação do PRADIME – UFPB. kassiowagner@hotmail.com
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evolução do homem, o permitiu a habilidade de sistematizar diferentes níveis de
conhecimento que são adquiridos no decorrer de sua existência.
O presente artigo traz reflexões de uma prática pedagógica realizada em uma escola
estadual de Pendências, no Estado do Rio Grande do Norte, com duas turmas de 3ªs séries
utilizando o gênero charge com o intuito de potencializar a internalização de determinados
conteúdos trabalhados em sala de aula. Durante a realização prática buscou-se dialogar com
os componentes curriculares de Geografia e Língua Portuguesa, trazendo como foco dessa
parceria a busca pela interdisciplinaridade, que trouxe desafios profícuos para a concretização
da prática ao longo do caminho.
O referido trabalho pode contribuir para romper com a fragmentação dos
componentes curriculares e do conhecimento, podendo gestar trabalhos interdisciplinares
entre as mais diferentes disciplinas escolares.
O ensino de Geografia está fundamentado como uma ciência que visa o estudo de
fenômenos e transformações que ocorrem no interior e na superfície do planeta como as
movimentações das placas tectônicas, tremores, distribuição espacial da população, a relação
homem e natureza e etc. o professor ao trabalha-la, em sala de aula e enquanto ciência, deve
abordar temas relacionados ao cotidiano dos alunos, envolvendo os entendimentos, a priori,
de região, paisagem, lugar, espaço, tempo entre outros. Pois, como nos apontam os
Parâmetros Curriculares Nacionais,
É imprescindível o convívio do professor com o aluno em sala de aula, no
momento em que pretender desenvolver algum pensamento crítico da
realidade por meio da Geografia. É fundamental que a vivência do aluno seja
valorizada e que ele possa perceber que a Geografia faz parte do seu
cotidiano, trazendo para o interior da sala de aula, com a ajuda do professor,
a sua experiência. Para tanto, o estudo da sociedade e da natureza deve ser
realizado de forma interativa. No ensino, professores e alunos poderão
procurar entender que tanto a sociedade como a natureza constituem os
fundamentos com os quais paisagem, território, lugar e região são
construídos. (BRASIL, 1998 p. 30)

Com isso, o presente trabalho consiste na utilização do gênero discursivo charge
como um recurso didático-pedagógico que irá auxiliar o professor no processo de ensino e
aprendizagem na disciplina de Geografia já que as charges são recheadas de informações que
são obtidas por meio da leitura de forma verbal e não verbal.
2. O ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA E LÍNGUA PORTUGUESA E OS GÊNEROS
TEXTUAIS
A partir deste ponto, trataremos do referencial teórico que subsidia a pesquisa.
Inicialmente, apresentamos um panorama geral sobre o ensino de Geografia e Língua
Portuguesa com foco interdisciplinar, os conceitos de gêneros textuais e abordamos as
características do gênero textual charge e seus efeitos de sentido.
O uso do gênero charge na sala de aula pode representar uma inovação frente às
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para um distanciamento de
uma abordagem meramente descritiva, que não apresenta reflexão crítica e contextual do
tema.
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O diálogo entre o conteúdo didático de Geografia com o de Língua Portuguesa tornase inevitável, uma vez que o uso do gênero textual charge demanda dos alunos certas
competências leitoras, contribuindo para o exercício da leitura crítica e reflexiva a partir de
temas que oportunizam o conhecimento da realidade que os cercam.
2.1 O ensino-aprendizagem dos componentes curriculares de Geografia e Língua Portuguesa
O ensino-aprendizagem de Geografia passa por transformações constantemente.
Sendo um componente curricular da área de ciências humanas é considerada de grande
relevância para a formação crítica do cidadão. O professor, enquanto intermediário do
processo de ensino e aprendizagem deve assumir um papel inovador baseado na sua
formação que deve ser sólida e contínua. Ratificamos esse pensar conforme nos coloca
Vesentini (1987, p. 78),
Um ensino critico não consiste pura e simplesmente em reproduzir num
outro nível o conteúdo da(s) geografia(s) critica(s) acadêmica(s); pelo
contrario, o conhecimento acadêmica ou cientifico deve ser reatualizado,
reelaborado em função da realidade do aluno e do seu meio (...) não se trata
nem de partir do nada e nem de simplesmente aplicar no ensino o saber
cientifico; deve haver uma relação dialética entre esse saber e a realidade do
aluno- daí o professor não ser um mero reprodutor mas um criador.
(VESENTINI, 1987 p. 78)

Diante do exposto, o ensino de Geografia precisa ser constantemente ressignificado,
levando o aluno a compreender o seu espaço. Sendo uma disciplina considerada estratégica,
ela não deve ser entendida apenas como formadora do cidadão e sim para fazer o mesmo
entender o seu meio e o mundo como um todo, pois a Geografia “[...] tem procurado pensar
seu papel nessa sociedade em mudança, indicando novos conteúdos, reafirmando outros,
reatualizando alguns outros [...]” (CAVALCANTI, 2002, p.11).
No que se refere ao ensino de Língua Portuguesa, ao longo do tempo sofreu inúmeras
transformações. É notório perceber que o ensino de LP atualmente vai muito além do que
codificar e decodificar palavras.
A Língua Portuguesa tem a função de desenvolver na sociedade a comunicação, o
entendimento, a expressão da língua e a evolução da sociedade. Por meio da língua, podemos
argumentar, defender, encobrir, pensar, isto é, expressar ideias e sentimentos (BRASIL, 1997).
O ensino de Língua Portuguesa destina-se a preparar o aluno para lidar com a
linguagem em suas diversas situações de uso e manifestações, inclusive a estética, pois o
domínio da língua materna revela-se fundamental ao acesso às demais áreas do
conhecimento.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs o ensino de Língua
Portuguesa está ancorado em um tripé, a saber: aluno, língua e ensino. Nessa perspectiva, o
aluno é o agente desse processo que se utiliza da língua como objeto do conhecimento e o
intermediador desse processo é o ensino.
Nesse sentido, o ensino de LP deve ser analisado sob a ótica dos aspectos sociais e
culturais, os quais podem encontrar diante de textos dos mais diversos gêneros.
Corroborando esse pensar, vejamos o que afirma a autora:
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De acordo com os conceitos atuais para o ensino de Língua
Portuguesa, que é propiciar aos educandos o maior número de gêneros
textuais possíveis, a inclusão do texto chargístico, possibilitará aos mesmos
ler além das aparências evidentes nos textos e perceber os sentidos
implícitos, através da análise minuciosa deste tipo de discurso. (MOUCO,
2007, p. 06)

A autora ressalta a importância do uso do gênero charge como um dos textos a serem
trabalhados nas aulas de Língua Portuguesa que propiciará um posicionamento crítico do
estudante em sala de aula.
Ademais, é por meio de todas essas abordagens que consideramos a escola um “lócus”
repleto de conhecimentos, que podemos desenvolver várias competências e habilidades,
explorando o lado crítico reflexivo do aluno para que eles possam enfrentar o mundo lá fora.
2.2 Os Gêneros Textuais
Muitas pesquisas têm se preocupado em descrever a diversidade de gêneros textuais
e em fazer sugestões didáticas para a realização de trabalhos diversos em sala de aula. Apesar
dessas importantes contribuições, a prática pedagógica, no que se refere aos aspectos do
ensino de língua materna, parece ainda não ter alcançado melhorias que proporcionem um
avanço significativo na referida área.
Travaglia (2002, p. 18) afirma que “propiciar o contato do aluno com a maior variedade
possível de situações de interação comunicativa por meio de um trabalho de análise e
produção de enunciados”, propicia o desenvolvimento da competência comunicativa dos
usuários da língua, ou seja, a capacidade do usuário de empregar adequadamente a língua nas
diversas situações de comunicação. Ao detalhar a situação em questão, o mesmo autor cita
que:
[...] se a comunicação acontece sempre por meio de textos, pode-se dizer
que, se o objetivo de ensino de língua materna é desenvolver a competência
comunicativa, isto corresponde então a desenvolver a capacidade de
produzir e compreender textos nas mais diversas situações de comunicação.
(TRAVAGLIA, 2002, p. 19)

Daí se conclui a relevância para o ensino de uma teoria que trata especificamente do
texto e o vê como um espaço que é o resultado da interação entre os sujeitos da linguagem
que atuam em determinadas situações de comunicação para atingirem determinados
objetivos
Torna-se impossível de se haver a comunicação verbal sem que seja feita a utilização
de um dado gênero textual, como se torna impraticável a comunicação verbal sem utilizarmos
um texto, pois como nos lembram Santos, Mendonça e Cavalcante (2006, p. 29):
Nas práticas de uso da língua todos os textos se organizam como gêneros
textuais típicos, que usamos para contextos determinados social e
historicamente, a partir das estratégias interativas construídas na sociedade
em que estamos inseridos (CAVALCANTE, 2006 p. 29).
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Sendo assim, esta visão segue a ideia de língua como sendo uma atividade social,
cognitiva e histórica, em que podemos ver o privilégio para a natureza funcional e
interpretativa. Partindo desse princípio, podemos frisar que existe uma dada diferença entre
tipo de texto e gênero textual, que apresentaremos aqui, mostrando que, apesar de serem
considerados e conceituados diferentemente, um só irá existir atrelado ao outro, pois cada
tipo de texto configura-se de um gênero e cada gênero configurará de um tipo de texto sendo
que um gênero textual poderá conter mais de um tipo de texto porém, um irá se sobressair
do outro, apresentando uma gama maior de características de um dos tipos apresentados
neste referido gênero.
Segundo Marcuschi (2003), podemos entender o tipo textual como uma espécie de
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição como os
aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e outras. A isso podemos
acrescentar o fato de que esses tipos de texto abrangem-se em cinco: descritivo, dissertativo,
injuntivo, narrativo e argumentativo; os quais são considerados de construções teóricas por
propriedades linguísticas intrínsecas que se constituem de sequências linguísticas ou de
enunciados no interior dos gêneros, sendo eles textos empíricos, ou seja, baseados na
experiência e sem caráter científico (BAKHTIN, 1997; FÁVERO & KOCH, 1987; MARCUSCHI,
2002; TRAVAGLIA, 1991).
Diante do exposto, podemos agora dizer que os Gêneros Textuais são realizações
linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas, são textos encontrados
em nosso cotidiano, são modelos adaptados às diversas situações comunicativas, interações.
Preferindo-se aos textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que
apresentam características definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e
composição.
2.3 O Gênero Textual Charge
O discurso chargístico explicita uma crítica à realidade social e política, ou não. Sendo
elemento do meio jornalístico e confeccionado com traços de humor, gozador, crítico, sem
que seja, entretanto, diretamente ofensiva, a charge (do francês charger: carregar, exagerar)
tem como objetivo criticar um fato específico e, no geral, volta-se para a natureza política.
Enquanto gênero textual, a charge é possuidora de grandes riquezas que podem ser
bem trabalhadas e ao mesmo tempo exploradas em sala de aula. Envolta principalmente no
humor, a charge apresenta, em suas entrelinhas, uma imagem do cotidiano, da vida social,
evocando discussões sobre os valores e crenças de seu leitor, bem como da própria sociedade
como um todo.
A charge configura-se de elementos verbais e não verbais que irão, por algumas
vezes, apresentar-se apenas com a linguagem não verbal. Esse gênero por sua vez, exige que
o leitor tenha um breve conhecimento daquilo que está sendo retratado, uma vez que é
repleta de sentidos e, assim, necessita de uma leitura para o seu visual.
O gênero textual charge é utilizado, em sua maioria, para expressar os fatos e os
acontecimentos da atualidade com caráter cômico e crítico ao mesmo tempo. Partindo desses
pontos de vistas, podemos considerar as charges como sendo parte integrante da atualidade
e como possuidoras de um importante recurso que pode ser utilizado em sala de aula,
envolvendo atividades voltadas para a leitura e a produção da escrita, buscando sempre a
interpretação do texto, sendo um manancial pleno de múltiplas informações.
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O estudo do gênero textual charge é, portanto, muito interessante, valendo ressaltar
que o leitor deve ser possuidor de conhecimentos prévios sobre o tema que está sendo
explorado pela charge, lembrando ainda que esses temas sempre são atuais.
Como já apontam Souza e Machado:
...é comum a charge apoiar-se apenas no desenho para a emissão de um
sentido. No entanto, há charges que também apresentam o texto verbal, e
esse conteúdo verbal refere-se tanto às palavras propriamente ditas quanto
tão somente à presença de sinais de pontuação. O texto chargístico
geralmente é escrito à mão e isso, obviamente, propicia ao produtor maior
poder de representação figurativa, pois o sentido da mensagem pode ser
reforçado e melhor atingido pelo próprio traçado das letras. (SOUZA e
MACHADO, 2005 p.62)

Diante do exposto, compreendemos que o gênero textual charge ainda é pouco
explorado em trabalhos acadêmicos, daí a importância de ser realizada essa pesquisa, que
será de grande relevância para a academia, servindo de base para demais estudos. É
importante também para a sociedade, pois ela está diretamente envolvida no processo de
formulação de cada charge e seu discurso, bem como esta se põe enquanto importante
referencial sobre como as relações sociais se estabelecem, especialmente quanto ao aspecto
da conjuntura do cenário político.
Além disso, podemos conceber a charge como um gênero textual que traz como
característica marcante o humor, mas, posteriormente, ela pode provocar ironia, contestação,
crítica e denúncia ou tecer comentários prós ou contras.
[...] o traço caracterizador da charge é a polifonia que permite perceber um
jogo de vozes contrastantes provocador do riso, assumindo, assim, o
estatuto de texto humorístico. [...] ao fornecer as informações e o suporte
contextual para o seu entendimento, seja conduzindo para uma direção
convergente de sentidos, portanto parafrástica, seja numa direção
divergente, parodística. Outro ponto importante a ser observado na charge
é o fato de que, na sua construção interna, ela é bivocal, porque é
carnavalesca, no sentido bakhtiniano. Ela informa e opina sobre o seu tema
por meio da representação de um “mundo às avessas”, aguçando, pela
própria inversão de valores sociais que promove uma visão mais nítida da
realidade. O autor da charge cumpre um ritual ambivalente, porque conjuga
elementos díspares, ao figurar a autoridade e destroná-la e ao apontar a
ordem instituída pelo reverso de sua aparência séria. (GURGEL 2003, p. 33)

Podemos dizer que uma particularidade forte e marcante dos textos repassados no
gênero textual charge é o caráter de ser fortemente crítico, em que determinados momentos
ela assume ideias semelhantes e em outros as ideias passam a ser diferentes.
Em outras características encontradas neste gênero textual, pode-se citar o
acontecimento do dia, sendo assim, a situação de diálogo entre a realidade e o novo,
retratando uma notícia que possui vida curta devido à rapidez dos meios de comunicação em
estar sempre atualizando os acontecimentos. A charge possui sua vida útil curtíssima. Esse
fato de retratar fatos do cotidiano, do novo, da atualidade faz com que a charge se diferencie
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de outros gêneros textuais que se utiliza de imagens, nas modalidades verbais e não verbais
como são os casos do cartum e da tirinha.
Quanto mais criativa, a charge irá chamar a atenção do leitor, sendo assim, a
criatividade é outra marca forte desse gênero. Por apresentar modalidade não verbal, ser
criativa, curta e, acima de tudo, cômica, risível é que a charge faz tanto sucesso nos jornais,
sejam eles impressos ou online.
Outro traço marcante da charge é a síntese, no suporte do jornal, Cavalcanti (2008,
p. 38) nos indica que:
A charge encontra-se na página de opinião, de editoriais, ou mesmo na
primeira página dos jornais porque transmite informações que envolvem
fatos, mas é, ao mesmo tempo, um texto crítico e humorístico. É a
representação gráfica de um assunto conhecido dos leitores segundo a visão
crítica do desenhista ou do jornal. Quanto à forma, as charges representam
figuras com possibilidades existentes no mundo real. Assim, na maioria delas,
são utilizadas caricaturas e símbolos e não desenhos lúdicos, fantasiosos. Em
sua construção, é necessário ter detalhes que forneçam dados suficientes
para a compreensão do leitor, tais como a caracterização do ambiente e as
marcas simbolizando o tema tratado. (CAVALCANTI, 2008 p. 38)

Diante disso, Ferreira (2006), em outros termos, conceitua a charge como um gênero
jornalístico, entretanto, não apenas pelo fato de ter o jornal como suporte, e sim por ser um
texto noticioso, pois respectivamente ao juízo de valor que emprega sobre uma temática
informa o ocorrido ao leitor.
Para lermos uma charge é necessário muito mais que o linguístico que nele aparece,
é preciso estar a par do que está acontecendo no cenário nacional e local, ou seja, saber dos
fatos, conhecer minimamente informações sobre os sujeitos envolvidos. Identificar as
relações estabelecidas pela charge com os diversos discursos que circulam no social,
remetendo ao nosso conhecimento de mundo e estabelecendo as relações necessárias para
que se possa perceber a crítica e o tom valorativo que o gênero veicula. Também é preciso
reconhecer os personagens caricaturados, as imagens e símbolos para uma compreensão
global e o diálogo intratextual que se estabelece.
Portanto, existem nas charges inúmeros fatores que dirigem ao sentido, como por
exemplo, a letra, o contorno, o tamanho, o design entre outros aspectos.
Esses traços tornam a opinião que se deseja transmitir mais consistentes. Por isso,
para alguns entendê-las não é uma tarefa das mais fáceis, principalmente, quando não se tem
conhecimento da situação que a originou. É importante salientar que a linguagem da charge
está em constante comunicação com a notícia veiculada por ela, se fortalece por meio dos
acontecimentos sociais, portanto possuem vida passageira. O leitor desse gênero precisa estar
bem informado acerca do tema abordado para que possa compreender e captar o seu teor
crítico e cômico.
3. METODOLOGIA/ANÁLISE
Do ponto de vista de sua natureza, este trabalho pode ser classificado como uma
pesquisa de cunho exploratório já que o mesmo tem por finalidade esclarecer o leitor acerca
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de conceitos já criados dando-o assim, a oportunidade de modificá-los. Pois, como nos aponta
Gil (2008, p. 46)
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver,
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.
De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no
planejamento. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e
documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos
de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são
costumeiramente aplicados nestas pesquisas. (GIL, 2008 p. 46)

No que concerne a metodologia desta pesquisa, utilizamos a bibliográfica que trata
acerca da análise de literatura já publicada. Esse tipo de pesquisa nos fornece informações
sobre a temática a ser trabalhada, temos também a oportunidade de conhecer opiniões
idênticas e desiguais acerca do tema em foco. Ratificamos esse pensar ao comungamos com
Gil (2008, p. 50) ao afirmar que:
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas
bibliográficas, assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a partir
da técnica de análise de conteúdo. (GIL, 2008 p. 50)

O objetivo de investigação desta pesquisa parte das produções de 10 (dez) alunos da
3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Monsenhor Honório – Pendências/RN, que para
o corpus da pesquisa utilizaremos apenas 05 (cinco) que foram obtidas por meio da aplicação
de uma atividade que consistia em analisar charges voltadas para a temática sócio-ambiental.
Essa atividade foi aplicada conjuntamente entre os professores dos componentes de
Geografia e Língua Portuguesa da aludida escola. Iniciamos com uma aula expositiva acerca
de tipos de texto e gêneros discursivos para nortear os alunos sobre as diferenças existentes
entre eles. Após essa breve introdução, trabalhamos exclusivamente o gênero discursivo
charge.
Enquanto procedimento metodológico da pesquisa, o professor abriu discussões
acerca de tipos e gêneros textuais. Assim, foi explicitado de maneira expositiva que os tipos
de textos podem ser: dissertativo expositivo e/ou argumentativo, injuntivo/instrucional,
narrativo e descritivo. Eles são finitos. Com o mesmo procedimento, o professor explicou
acerca dos gêneros textuais que são as estruturas compositoras dos textos podendo ser orais
ou escritos. Esses gêneros textuais são infinitos e não podemos estudar todos eles e assim,
mais precisamente, tratamos sobre as características do gênero textual charge em sua
estrutura e efeitos de sentido.
Com o término dessa parte inicial, distribuímos a atividade composta por três charges
de diferentes temáticas. Foi solicitado que cada aluno descrevesse, por escrito, quais as
informações as charges recebidas repassavam para ele enquanto leitor, quais os efeitos de
sentido são evidenciados pelo gênero em tela. Como forma de mediação da atividade,
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interagimos com os alunos de maneira a esclarecer as dúvidas que poderiam ir surgindo ao
longo da realização da atividade.
3.1 Analisando as charges trabalhadas em sala de aula.
A atividade foi concluída com bastante êxito devido ao interesse apresentado pelos
alunos, haja vista que o tema abordado pelas charges e os efeitos de sentido das mesmas são
bastante atuais. Segundo Agostinho (1993, p. 229) “A charge se constitui realidade
inquestionável no universo da comunicação, dentro do qual não pretende apenas distrair,
mas, ao contrário, alertar, denunciar, coibir e levar à reflexão”. Assim, os alunos expuseram
suas opiniões acerca do que foi observado em cada charge analisada. Cada leitor teve a
liberdade de expor suas interpretações.
Assim, as atividades que foram desenvolvidas pelos alunos em questão tiveram como
um dos objetivos o desenvolvimento das competências: interpretativa e crítica por meio da
análise das charges. Apresentaremos a seguir, as charges e os pontos de vistas dos alunos que
iremos intitular de Aluno 01 (A-1); Aluno 02 (A-2); Alunos 03 (A-3); Aluno 04 (A-4) e Aluno 05
(A-5), por meio do conteúdo já apresentado.
Charge 1

Disponível em:
https://ohicumpare.wordpress.co
m/2012/06/05/capitalismomeme// Acesso em: 14/03/2018

Charge 2

Charge 3

Disponível em:
http://decifrandotextosecontextos.bl
ogspot.com.br/2016/05/atividadede-interpretacao-genero_21.html.
Acesso em: 14/03/2018

Disponível em:
http://andergeo2012.blogspot.com.
br/2013/07/aquecimento-global-emcharges.html. Acesso em:
14/03/2018

No que concerne a charge 1, percebemos que esta enfatiza as questões inerentes aos
proprietários dos meios de produção (burgueses ou capitalistas) que são a minoria da
população e os não-proprietários (proletários ou trabalhadores – maioria) vivem dos salários
pagos em troca de sua força de trabalho. O gênero revela a desigualdade social provocada
pelo sistema capitalista, onde o patrão se aproveita do trabalho do empregado.
A charge apresenta dois homens supostamente pescando, sendo que um com vestes
mais simples (proletário), literalmente executa tal tarefa e o outro com vestuário mais formal
(burguês) se aproveita do trabalho realizado pelo primeiro. Nesse caso, a charge ironiza a
questão das relações de trabalho na sociedade capitalista. Um dos alunos que analisou as
charges obteve o seguinte entendimento:
“A temática da primeira charge fala sobre o Capitalismo onde, mostram duas
pessoas pescando de um lado um pobre e do outro um rico. E mostra a
verdade do nosso país onde os “pequenos” fazem o mais difícil e os ricos vai
lá e pega o lado bem mais fácil da história”. (A-1)
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Podemos perceber na análise do aluno que o mesmo enfatiza as relações existentes
no nosso país entre os pobres e os ricos. Os pobres “pequenos” são quem executam as tarefas
mais difíceis, pesadas enquanto os ricos (em menos quantidade) ficam com a parte mais fácil,
ou seja, se aproveitam do trabalho dos proletariados.
A charge 2, por sua vez, provoca uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda
no Brasil. A fala dos personagens pode ser vista como mais um elemento que mostra a questão
da desigualdade social e cultural dos personagens. Um dos personagens utiliza-se da
linguagem formal e outro faz uso da coloquial, revelando dessa maneira o hiato entre a vida
dos personagens. Nas análises dos alunos, observamos os seguintes posicionamentos:
“Pode-se observar no texto, que é uma situação de desigualdades sociais,
onde cada um oferece o que pode, além da analfabetização, também possue
a grande diferença de direitos e de classes, levando muitas vezes as pessoas
as piores situações, como pedir [...] ”. (A-2)
“A desigualdade social em nosso país, é bastante relevante, o que acaba
ocorrendo na charge 1, pessoas de alta classe com boas condições, enquanto
outras vivem de esmolas sem escolaridade e sem condições até para se
locomover”. (A-3)

Na segunda charge, fazemos a exposição de dois alunos, em que ambos enfatizam a
questão da falta de escolarização como fator de relevância para a ocorrência das
desigualdades sociais. São situações em que os pais oferecem aos seus filhos apenas o que
está ao seu alcance financeiramente.
A charge 3 apresenta um personagem típico do polo Norte, o papai Noel, que em
determinada época do ano é conhecido por presentear as crianças. O aquecimento global
acabou por destruir o seu ambiente natural de moradia.
Assim, a mesma evidencia a relação de consequência com o aquecimento global, pois
a fala do papai Noel “BELO PRESENTE DE NATAL...” revela a visão do personagem acerca dos
impactos causados no polo Norte, no seu local de moradia e que foi afetado pelo aumento da
temperatura no planeta, que provocou o derretimento das calotas polares. Essa análise é
corroborada no discurso e análise de A-4: “A charge retrata a degradação ambiental e o papai
Noel faz a crítica as condições climáticas por conta da poluição causando o aquecimento
global”. (A-4)
Com relação a charge 3, consideramos o posicionamento do aluno A-5 ao analisar o
gênero em questão, demonstra o seguinte discurso:
“Na charge 3 mostra a questão do aquecimento global. O papai Noel tenta
sair do seu abitar natural. Mais olha só o que aparece logo em cima o sol o
sol no polo Norte? Pois e o sol está chegando em lugares improprios para ele
por conta da poluição do nosso mundo”. (A-5)

Ao analisar o posicionamento dos alunos A-4 e A-5 acerca da charge 3, podemos
perceber em seus posicionamentos que ambos falam a respeito da degradação ambiental
atrelada ao Aquecimento Global e suas consequências para o planeta. O personagem em
ênfase é o papai Noel e seu habitar natural que está a se destruir por conta do elevado
aquecimento das temperaturas da Terra.
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Ao finalizar as análises realizadas pelos alunos, reiteramos aqui a necessidade de uma
maior utilização em sala de aula desse gênero textual, haja vista, diante do que já se foi
exposto, que o mesmo é cheio de sentidos e significados, dessa forma, muito rico e propício
para ser trabalhado em sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo gênero textual tem a sua funcionalidade social no dia a dia. Falando
especificamente em sala de aula e nas aulas de Geografia e Língua Portuguesa, as charges
devem ser vistas como um recurso atrativo e rico para ser explorado tanto pelo professor
quanto pelo aluno, pois pode ser trabalhado a leitura de textos escritos e a leitura de imagem
aumentando assim a capacidade de interpretação e comunicação dos alunos.
As charges, por serem possuidoras de características humorísticas, irônicas e
carregadas de críticas, transcrevem uma visão inteligente da realidade, promovendo uma
interpretação crítica e gozadora acerca dos problemas vigentes na atual sociedade. Assim,
acabam despertando e desenvolvendo nos alunos uma maior capacidade de interpretação
por meio de seus elementos.
No tocante aos componentes curriculares de Geografia e Língua Portuguesa,
percebemos que a quantidade e a qualidade do gênero textual charge relacionado aos temas
como meio ambiente, política, desigualdades sociais e demais conteúdos trabalhados em sala
de aula são inúmeros e proporcionam diversas possibilidades ao professor e ao aluno de
discutir e problematizar questões dentro e fora da sala de aula.
Percebemos, com esse trabalho, que os alunos em ênfase, apresentam uma
considerável compreensão desse gênero textual, pois exibiram em seus textos informações
coerentes com o que estava sendo apresentado nas charges estudadas.
Assim, concluímos este trabalho ressaltando que o gênero textual charge é possuidor
de grandes riquezas e informações ao trabalhar fatos e acontecimentos retratados e
apresentados por ela.
Diante da experiência que tivemos e da vivência permitida pelo presente estudo,
percebemos que a aplicabilidade do gênero textual charge como recurso didático-pedagógico
no processo de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares de Geografia e Língua
Portuguesa por meio de um viés interdisciplinar é uma realidade possível.
Assim sendo, acreditamos, pois, contribuir na discussão sobre o processo de ensino
aprendizagem numa perspectiva interdisciplinar por meio dos componentes curriculares de
Geografia e Língua Portuguesa na perspectiva de trabalho com os gêneros textuais, mais
especificamente a charge.
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A REPRESENTATIVIDADE DAS FRAÇÕES NO TABULEIRO DE XADREZ
Daniel Carlos Fernandes de Queiroz
RESUMO: Existe uma certa preocupação por parte dos educadores matemáticos de como
podemos fazer os alunos se sentirem atraídos pela aula de Matemática, e como eles podem
aprender com mais eficiência, procuram resposta na psicologia, na sociologia, na filosofia, mas
não há nenhum consenso do que seja melhor. os alunos procuram respostas sobre a
aplicabilidade da matemática no cotidiano, e assim os professores precisam fazer
malabarismos em sala de aula para tentar tornar o entendimento mais fácil da disciplina de
Matemática. Sendo que existem diversos meios para facilitar o entendimento dos conteúdos
propostos em sala de aula, materiais manipuláveis, recursos tecnológicos, jogos e outros. E é
o jogo que iremos apresentar como alternativa de ensino, mais especificamente o xadrez, que
alguns professores utilizam como recurso aliado a lógica, mas que pode trabalhar conteúdos
matemáticos. Por meio desse manuscrito mostramos como utilizar o xadrez nas aulas de
fração, mas que também pode ser aplicado para mostrar o plano cartesiano, probabilidade,
análise combinatória, que não são assuntos do referido trabalho. Mostramos como podemos
aliar a aula de matemática com a aula de história, ressaltando a interdisciplinaridade, até os
procedimentos matemáticos, como a definição de fração e até mesmo o conceito de número
misto, tudo isso usando o próprio xadrez. Mostramos que podemos sair um pouco de uma
aula abstrata de uso de apenas formulas e números, e termos uma aula lúdica. Nossa pesquisa
foi feita por meio de uma oficina no centro de educação integrada professor Eliseu Viana
(CEIPEV), aplicada em turmas do 9° ano do ensino fundamental, onde na presente oficina
pudemos perceber a deficiência da educação brasileira, onde os alunos não tinham o pleno
conhecimento do assunto, apesar do nível escolar onde os alunos estão situados, mas que
através da oficina, pudemos ter resultados positivos, onde os alunos puderam compreender
o assunto, e entender como o conceito de fração pode ser aplicado no cotidiano deles.
Palavras chave: Educação, Fração, Matemática, Xadrez.
INTRODUÇÃO
A Matemática ensinada em sala de aula é bastante desvinculada do dia-a-dia do aluno.
Os alunos têm em mente que aquela matemática repassada é apenas utilizada para a
realização de provas. Aqui podemos fazer um comparativo com a época da revolução
industrial na Inglaterra, onde naquele tempo, os trabalhadores tinham uma mente fechada,
onde não sabiam todas as etapas da produção. E o mesmo está sendo feito com os alunos. Os
alunos não estão sendo instigados a pensar, mas apenas a aplicar formulas em questões, sem
perceber a importância daquilo que está sendo feito. Precisamos reverter esse quadro. Dessa
forma trazemos o jogo de xadrez como proposta de ensino ao conteúdo de frações. Sobre os
jogos em sala de aula os parâmetros curriculares nacionais de matemática (1998, p. 46)
afirmam que:
Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes
enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da
crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las
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quando o resultado não é satisfatório necessárias para aprendizagem da
Matemática.

Assim podemos trabalhar a matemática de diversas formas, relacionando-a a diversos
acontecimentos do dia-a-dia, fazendo o uso de diferentes materiais, atrelando aos conteúdos
propostos em sala. Assim ressaltamos a importância do ensino crítico e reflexivo dentro de
sala de aula.
D’ Ambrósio (1991, p.02) afirma que “[...] há algo errado com a matemática que
estamos ensinando. O conteúdo que tentamos passar adiante através dos sistemas escolares
é obsoleto, desinteressante e inútil”. Os alunos já não têm mais tanto interesse em assistir a
uma aula, temos a difícil missão de tornar essa aula atrativa ao aluno, sem que desfoquemos
dos nossos objetivos em sala. Para isso temos diversos meios, um deles diante de um mundo
altamente tecnológico, são os softwares de computador onde podemos representar diversas
situações. Outro meio, é o jogo, que através dele propomos um meio de tornar a aula de
Matemática e o conteúdo passado algo interessante aos olhos do aluno. Assim, não trazemos
o jogo jogado em si, mas o jogo atrelado ao ensino de fração, utilizando dos materiais do jogo
para propor o conteúdo, para que dessa forma possamos diversificar a forma como ensinamos
matemática. Borin (1996, p.02) afirma que:
Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a
possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos
alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendêla. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a
motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos
falam matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes
mais positivas frente a seus processos de aprendizagem.

Assim por meio do uso do jogo propomos uma matemática mais fácil de ser assimilada.
Através dele passamos a dá significado a teoria aplicada em sala de aula. A linguagem proposta
pelo professor para repassar o conteúdo ajuda no entendimento do aluno, e quando trazemos
o jogo podemos trazer uma linguagem mais aproximada dele.
A nossa pesquisa foi realizada no centro de educação integrada professor Eliseu Viana
(CEIPEV) por intermédio do programa institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID)
através de uma oficina, onde pudemos propor aos alunos a construção independente, do
conteúdo proposto, no caso do presente estudo, fração. Segundo Fábio Mendes “O ponto
principal é fazer com que os estudantes notem que conseguem aprender por conta própria.
Não é o professor que ensina, mas eles que aprendem.” E foi isso que procuramos fazer, em
grupos e através de discussões pudemos trabalhar o conteúdo proposto, por meio de diversas
atividades práticas que foram levadas aos alunos.
METODOLOGIA
O presente estudo foi realizado por intermédio de uma oficina em turmas do 9° ano
do ensino fundamental turno matutino no centro de educação integrada professor Eliseu
Viana (CEIPEV). Em um primeiro momento apresentamos o jogo do xadrez aos alunos
permitindo o contato inicial do jogo com os alunos, onde alguns puderem jogar o jogo em si,
outros por não conhecer o jogo nada fez, e outros, porém, propuseram o jogo de damas.

24

Depois desse contato inicial, iniciamos com as atividades relacionadas a oficina
proposta. Iniciamos mostrando a história do xadrez, mostrando o lado matemático e histórico
para os alunos entenderem a origem e a importância do jogo, e como se desenvolveu até
chegar ao formato que conhecemos nos dias atuais. Para entender o surgimento do jogo
mostramos duas lendas, uma grega e outra indiana. Já para mostrar como o jogo se difundiu
pelo mundo, utilizamos da interdisciplinaridade com a disciplina de história, abordando desde
as viagens marítimas feitas pelos indianos até as cruzadas europeias.
Daí partimos para o lado matemático do xadrez. É interessante ressaltar que apesar de
ser uma turma de 9° ano, poucos alunos possuíam o conhecimento prévio sobre o referido
assunto de frações. E com o desenrolar da oficina pudemos despertar esse conhecimento
existente nos alunos. Para apresentar o conteúdo aos alunos utilizamos de diversas atividades
práticas, onde os alunos puderam produzir o próprio conhecimento. Através dessas atividades
demos significado as frações construídas pelos alunos. Como não tínhamos xadrez para
distribuir para todos os alunos individualmente, os alunos ficaram reunidos em grupos, e
através desses grupos os alunos puderam discutir entre si cada atividade proposta até chegar
a uma resposta final dos problemas apresentados, e através disso os alunos puderam construir
o conhecimento coletivamente acerca do conteúdo apresentado.
Trabalhamos os mais diversos assuntos relacionados ao conteúdo de fração. Iniciamos
abordando o conceito de fração fazendo paralelos com o número de casas do xadrez e com o
número de peças do jogo. Trabalhamos, também, a representação fracionária tanto algébrica,
quanto geométrica, sendo essa representação geométrica feita no próprio tabuleiro. Com
essas representações pudemos estudar a comparação de frações, e entender como isso é
feito, além dos conceitos de adição e subtração com essas frações, simplificação de fração,
frações equivalentes e o conceito de número misto.
ENSINANDO FRAÇÕES COM O XADREZ
Passamos a discutir a série de atividades desenvolvidas juntos aos alunos. De início
questionamos os alunos acerca do número de quadrados do tabuleiro, e do número de
quadrados pretos e brancos separadamente. E daí estabelecemos a relação do número de
32
1
casas brancas/pretas com relação ao total de casas, e chegamos à conclusão que 64 ou 2 das
casas totais do xadrez são brancas/pretas. E assim podemos estabelecer um significado junto
a isso, ou seja, podemos dizer que a cada 64 casas do xadrez 32 são brancas/pretas, ou que a
cada duas casas do xadrez uma é branca/preta. E ao olhar o xadrez vemos que isso realmente
acontece, basta contar duas a duas as casas do tabuleiro e iremos perceber essa relação.
Depois de estabelecer a relação com as casas do xadrez, agora estabeleceremos a
relação das peças brancas/pretas com o total de casas do xadrez. Quando fazemos a relação
16
1
obtemos que 64 ou 4 das casas do xadrez são ocupadas pelas peças brancas/pretas. Ou seja, a
cada 4 casas do xadrez, uma é ocupada por uma peça branca/preta. E podemos atestar isso,
basta fazer de modo análogo ao problema apresentado anteriormente quando nos referimos
as casas do xadrez, basta contarmos 4 casas e colocarmos uma peça branca/preta, contamos
mais 4 casas e colocamos outra peça branca/preta, e repetimos isso até finalizarmos o número
de peças. Essa situação visualizamos na imagem abaixo.
FIGURA 1 – Disposição dos peões no tabuleiro
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FONTE: Elaboração dos autores

Essa é uma das visualizações que podemos obter, mas podemos obter outras, das quais essas
outras representações os alunos obtiveram, mostrando que um problema podemos obter
diferentes respostas. Através dessas situações conseguimos entender o conceito de fração, e
a significação das frações apresentadas.
Depois de entendermos o conceito de fração, procuramos entender a representação.
Como já dito, utilizamos em nossa oficina tanto da representação geométrica, como da forma
4
algébrica. Por exemplo, como poderíamos representar a fração 9 geometricamente?
FIGURA 2 – Representação geométrica de uma fração

FONTE: Elaboração dos autores
4

A figura 2 mostra exatamente a representação geométrica da fração 9 , a partir daí podemos
entender o que representa cada número da fração, no caso o numerador e o denominador.
Neste caso, o denominador representa o número de peças, e o numerador o número de peças
de cor diferente, na figura acima representada pelas peças de cor preta. A partir daí os alunos
conseguiram compreender os elementos da fração. Com a mesma representação acima
5
questionamos os alunos acerca da fração das peças brancas, que é 9. A partir daí pedimos aos
alunos a soma das duas frações obtidas de forma simplificada, e chegamos ao resultado 1, ou
seja, exatamente a representação do inteiro.
Para trabalhar o conceito de fração equivalente fizemos o uso da representação de
1 2
duas frações 3 e 6, por exemplo. Pedimos aos alunos que representassem elas no tabuleiro e
perguntamos a relação entre elas duas. Não obtivemos a resposta certa de imediato, mas
através de discussões com os alunos obtivemos a resposta, que elas duas são frações
equivalentes. Abaixo segue a representação delas:
FIGURA 3 – Fração equivalente 1
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FONTE: Elaboração dos autores
FIGURA 4 – Fração equivalente 2

FONTE: Elaboração dos autores
1

2

A figura 3 representa a fração 3 e a figura 4 a fração 6. A forma que podemos perceber que
essas frações são equivalentes é que na primeira figura temos apenas uma peça preta e duas
brancas já na segunda figura temos o dobro de ambas, ou seja, houve um aumento
proporcional, o que caracteriza uma fração equivalente. É importante mostrar ao aluno que
2
1
ao simplificarmos a fração 6 chegamos na fração 3. E para simplificarmos essa fração no
tabuleiro basta reduzir as peças de forma proporcional, se dividirmos o número de peças
pretas por dois, também devemos dividir as peças brancas da mesma forma.
Para trabalharmos o conceito de comparação de fração utilizamos novamente a
representatividade de duas ou mais frações no tabuleiro. Como no caso abaixo onde temos
1 2
as frações 3 e 4.
FIGURA 5 - Comparação de frações 1
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É importante destacar que para podermos compará-las é necessário termos o mesmo
número de peças, numa linguagem matemática temos que ter o mesmo denominador. E para
conseguirmos isso basta utilizar o M.M.C para transformar as frações dadas em outras frações
equivalentes de mesmo denominador. Trazendo para o lúdico do jogo basta fazermos o
2
seguinte, na fração 4 representada no tabuleiro, temos duas peças pretas e duas brancas,
então basta multiplicar o número de peças de cada cor pelo número de peças totais da fração
1
2
representada no tabuleiro. Dessa forma tem duas peças pretas da fração 4 e três peças totais
3
1

na fração 3, daí multiplicamos o dois pelo três e obteremos 6 peças pretas na nova figura,
fazendo o mesmo com as peças brancas também obteremos 6 peças brancas. Depois, fazemos
o mesmo procedimento com a segunda fração de modo análogo. Daí, depois de todos esses
procedimentos obtemos as seguintes frações representadas abaixo.
FIGURA 6 – Comparação de frações 2

FONTE: Elaboração dos autores

Fazemos o procedimento citado anteriormente para termos o mesmo número de
peças, depois basta ver onde tem o maior número de peças pretas, já que ela representa o
2
nosso numerador, daí concluímos que a fração maior é a 4. É importante ressaltar que as
frações anteriores foram transformadas em frações equivalentes. Se quisermos trabalhar o
conceito de adição ou subtração basta fazer o mesmo procedimento, de modo a deixar o
mesmo número de peças, caso não esteja, depois basta somar o número de peças pretas para
obtermos o numerador. Com o exemplo acima, vemos que cada figura ficou com 12 peças que
representa o denominador. Para o numerador vemos que em uma figura temos 6 peças pretas
2
1
10
e na outra 4, somando obtemos 10. logo a soma de 4 + 3 = 12 .
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Para finalizar trabalhamos o conceito de número misto, para trabalhar o conceito de
frações maiores que o inteiro. Alguns alunos ficaram um pouco confusos ao início da
explicação, até mesmo em como representar as frações, até porque era uma situação
diferente da que havia sido trabalhado anteriormente, mas após mostrarmos as situações no
tabuleiro ficou esclarecido o assunto. E trabalhamos esse conceito de modo análogo aos
7
anteriores. Por exemplo como representar a fração 4 ? E a dificuldade dos alunos era que,
nessa fração em tese iriamos utilizar 4 peças, para destacar sete, como estava sendo feito
anteriormente, o que é impossível. É aí que mostramos para os alunos que não iremos utilizar
apenas um grupo de 4 peças, mas sim, dois grupos, para conseguirmos desenvolver o
problema apresentado, como é mostrado na figura abaixo, onde podemos apresentar ao
3
aluno que temos a representação de um inteiro mais 4 .
FIGURA 7 – Número misto

FONTE: Elaboração dos autores

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como já exposto, ao início de nossa oficina os alunos não tinham o conhecimento
básico acerca do conteúdo, mas ao final dela conseguimos reverter esse quadro, na qual os
alunos aprenderam o conceito e o significado de fração, como representá-las algebricamente
e geometricamente, como descobrir frações maiores e menores que outras, o conceito de
inteiro, e de número misto. Conseguimos transformar conceitos abstratos em conceitos
lúdicos que facilitam o aprendizado do aluno. É importante ressaltar que até mesmo os alunos
que são menos interessados no assunto e na aula, puderam perceber e enxergar a importância
do conteúdo, e até mesmo participaram ativamente das atividades da oficina. Assim,
constatamos que uma aula diferente instiga o aluno, faz com que ele mude seu
comportamento em sala de aula. Além disso, algo que falta para o aluno dentro de sala de
aula, é a atenção do professor com ele, o professor parar e ver a real necessidade do aluno,
por que muitas vezes o aluno já conhece o assunto, mas precisa de um estimulo para poder
desenvolvê-lo, ou até mesmo tem algum problema fora de sala, algum problema social, que
necessita do professor para lhe ajudar. Temos também, que trazer o conteúdo para o
cotidiano do aluno, pois assim eles podem aprender com mais facilidade. Ao final da oficina,
os alunos puderam enxergar a necessidade e a importância do conteúdo para suas vidas.
CONCLUSÃO
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Há sempre essa necessidade de procurar trazer o conteúdo proposto em sala de aula,
para a realidade do aluno. Existe a necessidade de ver o conteúdo aprendido em sala aliado a
prática. A aula tem que ser vista pelos alunos como algo divertido e prazeroso, que foi o que
tentamos propor aos alunos. Em sala de aula existem pessoas diferentes, com diferentes
realidades, diferentes níveis de aprendizagem, e precisamos saber adaptar a aula para que
todos aprendam da mesma forma. O professor não pode ficar preso a ideia de que o aluno
tem que se adaptar a sua aula, é totalmente o contrário, o professor que deve procurar se
adaptar ao aluno. Há sempre o preconceito do aluno que senta no fundo da sala, como um
aluno bagunceiro e que não tem capacidade de se desenvolver, mas pudemos mostrar que
isso pode ser mudado.
Um objeto tão simples como o xadrez nos traz uma gama de possibilidades para ser
utilizado em sala de aula. É impossível se prender em uma aula apenas a lousa, em uma aula
baseada apenas de formulas e mais formulas, sem significado, é necessário dá significado ao
que está sendo trabalhado em sala, pois dessa forma facilita o aprendizado. Fazer com que a
disciplina de matemática deixe de ser temida pelos alunos. No caso do xadrez, podemos
transformar a aula de matemática em uma aula de história e ressaltar a interdisciplinaridade,
onde as disciplinas caminham lado a lado.
Precisamos olhar mais para o aluno, tentar acompanhar o seu desenvolvimento dentro
de sala, e colocá-lo para produzir o próprio conhecimento, por que vai ser através de erros e
acertos que ele aprenderá mais e melhor. Mas quando necessário o professor deve intervir.
Além do mais, não levar o xadrez, ou qualquer outro jogo ou atividade, apenas por diversão,
podemos ter o momento em que o jogo pode ser usado para diversão, mas não podemos se
prender apenas a isso.
Devemos utilizar recursos extras tanto quanto for necessário, que possibilite o aluno
desenvolver e melhorar novos conhecimentos e habilidades. O mais importante de tudo é
procurar formar o aluno para a sociedade, transformá-lo como pessoa e como cidadão, para
fazer seu papel como cidadão dentro da sociedade em que vive, e torná-lo capaz de
transformar o meio em que vive.
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A PESQUISA NO ÂMBITO DA GEOGRAFIA ESCOLAR: REFLETINDO SOBRE A PRÁTICA
DOCENTE EM GEOGRAFIA
Jemima Silvestre da Silva
RESUMO: O presente trabalho trata da análise do desenvolvimento do projeto de ensino: A
pesquisa no âmbito da Geografia Escolar, abordando o tema Geografia e Cidadania. Realizouse na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rui Barbosa, localizada na cidade
litorânea de Tibau-RN. A prática de ensino deve tornar os conhecimentos geográficos
significativos para os educandos e esse processo passa pelo exercício de pensar de forma
crítica as relações sociais locais e globais e sua interdependência. Cientes dessa premissa,
desenvolvemos um projeto de ensino que abordará a temática Geografia e Cidadania no
espaço escolar, tendo como foco o método científico no desenvolvimento das atividades de
pesquisa desenvolvidas pelos educandos. O objetivo geral é promover a prática de ensino
sobre Geografia e Cidadania no espaço escolar e estimular a pesquisa científica como método
de ensino aprendizagem na turma do 1º ano do Ensino Médio. Para o desenvolvimento do
projeto seguimos os seguintes passos: predição, apresentação do conceito, aula de campo e
observação do local da pesquisa, exposição do método científico, definição dos temas e
grupos de pesquisa, socialização dos relatórios de pesquisa. Um dos pontos positivos dessa
experiência foi o exercício de desmistificar a pesquisa científica, trazendo-a para a vivência da
escola, abrindo o diálogo com os alunos e direcionando ações pedagógicas que incentivem a
aprendizagem significativa. Os referenciais teóricos utilizados se apoiam nos escritos de
Santos (2008), Cavalcante (1998), Freire (1996), Pontuschka (2004), Kensky (2003), Callai
(2007), entre outros.
Palavras-chave: pesquisa, geografia escolar, prática docente.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata da análise do desenvolvimento do projeto de Ensino “A
pesquisa no âmbito da Geografia Escolar”, abordando o tema Geografia e Cidadania. Realizouse na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rui Barbosa, localizada na cidade
litorânea de Tibau-RN na microrregião de Mossoró, localiza-se a noroeste de Natal. A escola
Rui Barbosa possui aproximadamente 500 alunos no Ensino Fundamental e Médio,
funcionando nos três turnos. Sua estrutura é ampla, com salas grandes e ventiladas, porém
não possui quadra de esportes nem laboratórios de ciências e informática. A turma escolhida
para o desenvolvimento do projeto de ensino foi o 1ºano A do Ensino Médio, composta por
28 alunos. A prática de ensino deve tornar os conhecimentos geográficos significativos para
os educandos e esse processo passa pelo exercício de pensar de forma crítica as relações
sociais locais e globais e sua interdependência. Cientes dessa premissa desenvolvemos um
projeto de ensino que abordará a temática Geografia e Cidadania no espaço escolar, tendo
como foco o método científico no desenvolvimento das atividades de pesquisa desenvolvidas
pelos educandos.
O objetivo geral do projeto é promover a prática de ensino sobre Geografia e
Cidadania no espaço escolar e estimular a pesquisa científica como método de ensino
aprendizagem na turma do 1º ano do Ensino Médio. Para o desenvolvimento do projeto
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seguimos os seguintes passos: predição, apresentação do conceito, aula de campo e
observação do local da pesquisa, exposição do método cientifico, definição dos temas e
grupos de pesquisa, socialização dos relatórios de pesquisa.
Os PCNs estabelecem que o ensino da Geografia pode e deve ter como objetivo
mostrar ao aluno que cidadania é também o sentimento de pertencer a uma realidade em
que as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo integrado e que o aluno
precisa conhecer, participar afetivamente, sentir-se responsável e comprometido os valores
humanísticos.
No ensino de Geografia os desafios dos docentes encontram-se relacionados com a
construção e reconstrução do conhecimento geográfico pelos alunos dentro e fora da escola,
possibilitando realizar uma leitura do espaço em suas diversas escalas e dimensões.Os
referenciais teóricos utilizados se apoiam nos escritos de Santos (2008), Cavalcante (1998),
Freire (1996), Pontuschka (2004), Kensky (2003), Callai (2007), entre outros.
REFERENCIAL TEÓRICO
Os espaços geográficos são produzidos conforme as sociedades vão se organizando
e, atualmente, existe uma complexidade espacial crescente que dificulta a percepção, de
forma crítica, das transformações espaciais e como elas nos influenciam. É preciso concordar
com Santos (2008, p. 18) quando pondera que:
Cada vez que as condições gerais de realização da vida sobre a Terra se
modificam, ou a interpretação de fatos particulares concernentes à
existência do homem e das coisas conhecem evolução importante, todas as
disciplinas científicas ficam obrigadas a realinhar-se para poder exprimir,
em termos de presente e não mais de passado, aquela parcela de realidade
total que lhes cabe ensinar.

Ensinar Geografia atualmente é uma tarefa que convida à reflexão diária sobre a
prática de ensino. Os professores vivem à procura de respostas para as questões
relacionadas às dificuldades que os alunos apresentam na aprendizagem. Sabemos que para
ensinar não basta o professor somente conhecer os conteúdos, menos ainda utilizar
religiosamente o livro didático. É necessário descobrir meios de integrar o ensino à vida do
aluno, valorizando as experiências vividas por ele e pela sociedade que o rodeia.
CAVALCANTI (1998, p. 11) discute o consenso que há entre os estudiosos da
prática de ensino da Geografia de que seu papel é o de prover bases e meios de
desenvolvimento e ampliação da capacidade dos alunos de apreensão da realidade do
ponto de vista da espacialidade, ou seja, de compreensão do papel do espaço nas práticas
sociais, e destas na configuração do espaço.
Nesse sentido é importante desvendarmos e compreendermos como se dá a prática
docente. Quem são seus sujeitos? Que relações constroem? E principalmente se estão
construindo uma educação geográfica.
A prática docente não deve separar a escola do mundo, sendo necessário que o
ensino considere a comunidade local como cenário relevante, os seus personagens como
protagonistas das transformações socioespaciais e resgate os saberes históricos. Neste
contexto, PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE (2007, p. 175-176) afirmam:
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O estudo do meio, como método que pressupõe o diálogo, a formação de
um trabalho coletivo e o professor como pesquisador de sua prática, de seu
espaço, de sua história, da vida de sua gente, de seus alunos, tem como
meta criar o próprio currículo da escola, estabelecendo vínculos com a vida
de seu aluno e com a sua própria, como cidadão e como profissional.

O estudo do meio no ensino de geografia pode tornar mais significativa a
aprendizagem quando os alunos se tornam os protagonistas da observação, da
investigação e da pesquisa de sua realidade social, aprimorando o olhar crítico sobre o
espaço vivido e estabelecendo uma conexão de saberes interdisciplinares provenientes da
cultura local e também da globalização. Morin (2000, p. 36) afirma que “a educação deve
promover a inteligência geral” apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo
multidimensional e dentro da concepção global.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia estabelecem importantes bases
para nortear a prática de ensino dos professores visando o desenvolvimento da criticidade
e o conhecimento das categorias espaciais fundamentais (PCN ,1998 p. 25):
O ensino de Geografia pode levar os alunos a compreenderem de forma
mais ampla a realidade, possibilitando que nela interfiram de maneira mais
consciente e propositiva. Para tanto, porém, é preciso que eles adquiram
conhecimentos, dominem categorias, conceitos e procedimentos básicos
com os quais este campo do conhecimento opera e constitui suas teorias
e explicações, de modo a poder não apenas compreender as relações
socioculturais e o funcionamento da natureza às quais historicamente
pertence, mas também conhecer e saber utilizar uma forma singular de
pensar sobre a realidade: o conhecimento geográfico.

FREIRE (1996) afirma que o professor deve partir da realidade para possibilitar a
reflexão no desenvolvimento do conhecimento do discente, valorizando a relação teoriaprática. Os docentes que visam despertar no educando uma visão crítica e analítica perseguem
a “prática de pensar a prática”. Portanto:
Especificamente humana a educação é gnosiológica, é diretiva, por isso
política, é artística e moral, serve-se de meios, de técnicas, envolve
frustrações, medo, desejos. Exige de mim, como professor, uma
competência geral, um saber de sua natureza e saberes especiais, ligados à
minha atividade docente. (FREIRE, 1996, p. 70).

Em uma sociedade dominada pelas tecnologias e dinâmicas globais faz-se necessária
uma prática docente crítico-reflexiva que utilize uma linguagem atualizada às necessidades
contemporâneas. No ensino da Geografia, a incorporação de novas tecnologias já ocorre no
cotidiano escolar, plataformas de ambientes virtuais, os vídeos, áudios, textos etc.
promovem a interação e novas possibilidades de estratégias metodológicas. Para MORAIS
(2014. p. 27):
O professor no seu cotidiano deve saber lidar com a organização e a
orientação de situações de aprendizagem envolvendo os alunos em
atividades individuais e coletivas selecionar didáticas pertinentes à
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natureza do conteúdo; trabalhar em equipe participando à natureza do
conteúdo; trabalhar em equipe participando da administração escolar e
servir de elo entre a escola e a família; utilizar novas tecnologias; conduzir
processos de investigação e primar por uma formação continuada.

Para VYGOTSKY (1989), a constituição dos sujeitos e seu aprendizado ocorrem
mediados pela relação com outras pessoas, produzindo modelos referenciais que formam
a base para os comportamentos, raciocínios e significados que se tem das coisas e pessoas.
DAMIANI (2008, p. 3) esclarece que no trabalho colaborativo em educação, os
membros de um grupo se apoiam, visando atingir objetivos comuns negociados pelo
coletivo, estabelecendo relações que tendem à não-hierarquização, liderança
compartilhada, confiança mútua e corresponsabilidade pela condução das ações.
Tomando como referência a valorização do trabalho colaborativo temos a sequência
didática como método de experimentação. Esta é realizada com a participação ativa do
professor e do aluno e implica em uma relação entre o sujeito que se propõe a trabalhar e
socializar saberes e alguém que está aberto a ouvir e apreender novos saberes para
aprofundar conhecimentos já existentes. Para OLIVEIRA (2013, p. 40), entende-se por
sequência didática:
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 uma melhor dinâmica no processo ensinoaprendizagem.

Esse procedimento é utilizado para sistematização do processo ensinoaprendizagem, e enfatiza a efetiva participação dos alunos. Essa participação se dá do inicio
a fim da sequência, permitindo-lhes entenderem seu objetivo, etapas, procedimentos e
conteúdos.
A utilização da internet no contexto escolar, bem como outros meios de comunicação
por rede, vem sendo utilizado para auxiliar no estudo de várias culturas, discussões e debates
sobre problemas sociais, na pesquisa acadêmica, na documentação e registro de dados da
própria escola, na busca de informações em assuntos específicos, na editoração de jornal,
entre outras. É evidente a riqueza deste meio.
GÓMEZ (2007, p. 64) sobre a educação em rede diz que:
A educação em rede traz a ideia de extrema ligação ou devoração. Assim, a
rede permitiria que o homem aparecesse, saísse do universo amorfo, que é
o mundo dos dados e da informação, e ganhasse existência na Internet pela
participação nos debates, nos chat’s, na produção de um texto falado ou
escrito. Assim, respondendo a uma necessidade humana, a um desejo de
transcendência também no mundo virtual, o homem instrumentaliza na
alfabetização e nas interfaces digitais.

Dessa maneira, seus usuários aprendem a ler o mundo ao seu redor, sendo uma
questão que diz respeito ao cotidiano de todos, pois o conhecimento procede de interações
que vão se produzindo ao longo do caminho, em uma relação de sujeito e objeto havendo,
portanto, uma interdependência. PAULO FREIRE (1981), durante a Abertura do Congresso
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Brasileiro de Leitura em Campinas, assim se expressou: “A leitura do mundo precede a
leitura da palavra e o ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim. Implica
na relação que eu tenho com esse mundo”.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do projeto dividimos a metodologia em dois momentos, que
chamaremos de 1º e 2º etapa. A 1º etapa consiste no exercício de traçar os conhecimentos,
habilidades e atitudes que a professora precisará mobilizar para o exercício da ação docente.
Fazem parte desse momento a revisão bibliográfica, a pesquisa sobre o tema Geografia e
cidadania, o planejamento e estabelecimentos das metas, ações e datas do cronograma. A 2º
etapa consiste no conjunto de ações desenvolvidas na sala de aula com os alunos.
1º Etapa: planejamento do projeto, organização das etapas a serem realizadas na sala
de aula, definição das competências e habilidades utilizadas, conteúdos, método e avaliação.
2º Etapa: predição, apresentação do conceito, exposição do método cientifico,
definição dos temas e grupos de pesquisa, pesquisa de campo e observação do local da
pesquisa, produção dos relatórios e socialização dos relatórios de pesquisa.
As referências utilizadas para o desenvolvimento da metodologia foram Ausubel
(1982), com a Teoria da Aprendizagem Significativa, Damiani (2008), com a discussão sobre a
importância do trabalho colaborativo e Oliveira (2013), quando tratamos sobre sequência
didática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Teceremos algumas considerações sobre o desempenho dos alunos no projeto de
ensino. Na execução do Projeto de Ensino estabelecemos as seguintes competências e
habilidades, que iremos analisar na tabela abaixo:
TABELA 1: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DEMONSTRADAS
Competências

Avaliação

III - Selecionar, organizar, relacionar,
interpretar
dados
e
informações
representados de diferentes formas, para
tomar decisões e enfrentar situações
problema.
IV - Relacionar informações, representadas
em diferentes formas, e conhecimentos
disponíveis em situações concretas, para
construir argumentação consistente
V - Recorrer aos conhecimentos
desenvolvidos para elaboração de propostas
de intervenção solidária na realidade,
respeitando os valores humanos e
considerando a diversidade.

Percebeu-se que inicialmente, na Aula 01 (etapa da predição),
os alunos tiveram dificuldades de estabelecer relação entre o
tema geografia e cidadania e a sua realidade.
A partir dos debates e da conceituação e apresentação dos
referencias teóricos argumentação foi tornando-se mais
segura e consistente.
Os alunos apresentam dificuldade de relacionar a cidadania a
sua realidade local, ficando isso evidente nos momentos em
que repetidamente exemplificavam a cidadania a países
europeus ou realidades externas a sua comunidade.
No que se refere a competência V os alunos demonstraram
uma ativa capacidade de propor melhorias na sua comunidade
no entanto não se verifica uma consciência firme ou ideológica
em relação a relevância da ciência geográfica nesse processo.
Um aspecto bastante relevante foi percebido na pesquisa de
campo quando os grupos, de forma autônoma, quiseram
procurar os órgãos da administração pública para entender
suas perguntas problemas e/ou proposições hipotéticas.
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Essa atividade demonstrou-se positiva pois, com exceção de
um grupo, todos os demais grupos aplicaram questionários e
tabularam dados afim de fundamentar sua pesquisa de forma
quantitativa. Desenvolvendo habilidades matemáticas,
técnicas e informacionais.
Habilidades

Avaliação

Utilizar os conhecimentos históricos para
compreender e valorizar os fundamentos da
cidadania e da democracia, favorecendo
uma atuação consciente do indivíduo na
sociedade.

Percebeu-se que os alunos necessitam de atividades que
ajudem a compreender a relação que existe entre o espaço
geográfico, a sociedade e as práticas cidadãs. A princípio eles
tiveram dificuldade de relacionar esses elementos e a partir
dos debates e leituras os indícios de relação foram se
tornando mais evidentes.
Viu-se que muitos já relacionam a cidadania aos valores
éticos, posicionando a favor de uma sociedade mais
tradicional, com valores morais mais claros e que devem ser
ensinados principalmente na família e na escola.
Nos relatórios o H19 esteve presente, na maioria dos grupos,
várias pesquisas sobre os direitos dos cidadãos e análises
sobre a realidade comunitária no que se refere a privação de
alguns direitos que deveriam ser fornecidos pelos órgãos da
administração pública.

H18 – Relacionar os fundamentos da
cidadania e da democracia, do presente e do
passado, aos valores éticos.
H19 – Avaliar situações em que os direitos
dos cidadãos foram conquistados, mas não
usufruídos por todos os segmentos sociais.

O estudo, planejamento e execução do projeto de ensino mobilizou um conjunto de
conhecimentos e atitudes muito importantes na prática docente. A reflexão sobre o “fazer”
docente, muitas vezes é esquecido pelo próprio “fazer”. Vários fatores, que não nos cabe
mencionar, contribuem para essa situação.
Percebemos que a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos são
importantes na composição dos cenários imagéticos que eles constroem e que,
posteriormente, podem fortalecer os conceitos fundamentais para a geografia. Quando
iniciamos a atividade desejada partindo do “lugar” onde os alunos estão tornamos o ensino
mais significativo. Essa afirmação se baseia na vivência da sala de aula durante todo o
desenvolvimento do projeto.
Desenvolvemos e estimulamos o comportamento colaborativo durante a pesquisa e
promovemos a valorização do protagonismo cientifico dos alunos. Fator que muitas vezes é
considerado negativo por muitos professores que pensam que o aluno não é capaz de propor
problemas e investigá-los. Precisamos mencionar nossas dificuldades como parte desse
trabalho realizado.
CONCLUSÕES
O processo da sistematização e analise do trabalho docente a medida que ocorre
deixa inquietações que nos dão a impressão que precisamos melhorar, que deixamos de
realizar algo para nossos alunos e que ainda sabemos pouco sobre o que fazemos, pois o fazer
reflexivo, a praxis pedagógica ação-reflexão-ação nos ensina muito.
As dificuldades que os alunos apresentam em relação à elaboração da pesquisa
mostra-nos que precisamos incentivar mais a pesquisa na escola. Através dela o aluno pode
descobrir suas potencialidades e fortalecer as fraquezas, pode intervir socialmente e adquirir
confiança para exercer ações cidadãs relevantes.
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Penso que um dos pontos positivos dessa experiência foi o exercício de desmistificar
a pesquisa cientifica, trazendo-a para a vivência da escola, abrindo o diálogo com os alunos e
direcionando ações pedagógicas que incentivem a aprendizagem significativa.
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MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE UMA CRIANÇA COM
AUTISMO: relato de experiência do estágio não obrigatório.
Joana D’arc Oliveira da Silva3
Francisca Maria Gomes Cabral Soares4
RESUMO: O presente estudo é um projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tem
como principal objetivo esboçar resumidamente como a mediação pedagógica pode
contribuir no processo de alfabetização e letramento de um aluno com autismo no primeiro
ano do ensino fundamental. O interesse de discutir tal temática surgiu durante a experiência
da aluna do curso de Pedagogia no estágio não obrigatório ofertado pela prefeitura do
município de Mossoró em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), em uma escola da Rede Municipal de Mossoró-RN. Os métodos utilizados para a
construção deste trabalho partiram de uma pesquisa bibliográfica pelas obras de autores que
discutem a importância da mediação pedagógica no processo de alfabetização e documentos
oficiais que apresentam os conceitos do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a inclusão e
adaptação das disciplinas cuticulares para alunos com Necessidades Educacionais Especiais
(NEE).
PALAVRAS-CHAVE: Mediação pedagógica, Autismo, Inclusão escolar.
INTRODUÇÃO
Este estudo foi motivado através da experiência da aluna do curso de Pedagogia no
estágio não obrigatório ofertado pela prefeitura do munícipio de Mossoró - RN, em parceria
com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realizado em uma escola da
Rede Municipal no ano de 2015. O objetivo deste trabalho é relatar como foi desenvolvida a
mediação pedagógica na alfabetização e letramento de um aluno com autismo no 1º ano do
ensino fundamental e quais aspectos influenciaram no ensino e aprendizagem.
O interesse de estudar este tema surgiu durante o estágio não obrigatório, com a
indagação: “Como mediar e adaptar as atividades de alfabetização e letramento de acordo
com o conteúdo ministrado pela professora titular, sendo que as principais características do
Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a dificuldade na comunicação e interação social”?
Diante de tal indagação e para compreendê-la, foram utilizados como aportes teóricos:
CONSTITUIÇÃO (1988); ORRÚ (2012); MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE
TRANSTORNOS MENTAIS – 5 (DSM-V) (2013); FONTANA (2005); SOARES e BATISTA (2005) LEI
DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (1996) e CARVALHO (1999). Os autores
abordam em suas leituras as primeiras pesquisas a respeito do autismo, o diagnóstico, os
métodos de adaptação com o uso da Comunicação Suplementar Alternativa (CSA), os recursos
e o processo de integração e inclusão escolar. Além de citar artigos que garantem o direito
das crianças com deficiência a uma educação gratuita e de qualidade, com professores
capacitados profissionalmente para atender as suas necessidades educacionais. Em seguida
serão discutidos os benefícios da mediação pedagógica no processo de alfabetização e
3

Estudante do curso de Pedagogia ofertado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e bolsista
voluntária do PIBIC.
4
Professora doutora em educação pela Universidade do Rio de Janeiro e orientadora do projeto PIBIC.
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letramento, de acordo com as adaptações necessárias para trabalhar com o aluno com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE).
A mediação pedagógica realizada na sala de aula durante o estágio não obrigatório foi
documentada por meio dos planos de aula, registro fotográfico e anotações diárias que
descrevem as etapas do processo de alfabetização e letramento, além de apresentar as
adaptações realizadas nas atividades e os recursos utilizados. A mediação pedagógica foi
organizada e desenvolvida por etapas, sob as orientações didática e metodológica das
professoras Maria5 e Ana6. Em seguida, será apresentada uma breve análise dos resultados
obtidos com as atividades desenvolvidas na sala de aula. Por último, por meio do relato de
experiência será realizada uma reflexão sobre os papéis do professor titular e do auxiliar de
classe no ensino e aprendizagem do aluno com NEE e a sua inclusão no espaço escolar.
Espero por meio desta pesquisa, contribuir para o trabalho do professor na sala de aula
regular, com o auxílio do embasamento teórico e metodológico, apresentando exemplos de
adaptação de conteúdos e recursos utilizados durante o estágio não obrigatório. Os exemplos
de atividades que serão relatados no relato de experiência têm o intuito de apresentar novas
alternativas de atividades e recursos para estimular a aprendizagem dos alunos com
deficiência que estão inseridos na rede pública de ensino. Desta maneira espero provocar um
pensamento reflexivo sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas
regulares, e no trabalho docente proposto pelas pedagogas que resultou na aprendizagem do
educando, sempre visando superar suas limitações e aprimorando suas potencialidades.
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE UMA CRIANÇA COM
AUTISMO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO.
Um olhar perdido, um indivíduo que vive recluso em seu próprio mundo, esta é uma
das descrições que ouvimos quando se fala em autismo. O Transtorno do Espectro Autista
como explica o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5 (2013, p. 31-32),
é caracterizado por déficits na comunicação e interação social, incluindo a falta de
reciprocidade social, o uso de comunicação não verbal, e dificuldade em manter e
compreender os relacionamentos.
Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do transtorno do
espectro autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de
comportamento, interesses ou atividades. (DSM – V, 2013, p. 31)

Em resumo, o autismo afeta principalmente a comunicação recíproca e interação
social, dificultando o processo de ensino-aprendizagem e o convívio com outras pessoas,
principalmente no ambiente escolar. O uso de uma intervenção pedagógica adequada pode
contribuir para o desenvolvimento educacional e a inclusão social do aluno com autismo na
sala de ensino regular. De acordo com Fontana (2005, p. 5-6), a mediação pedagógica
contribui para a interação da criança com os elementos sociais da sua cultura, favorecendo o
processo de ensino-aprendizagem de conceitos já conhecidos por ela e a construção de
outros, contribuindo desta maneira para sua formação cidadã e intelectual.
5
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campo na sala de aula regular.
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Na mediação do/pelo outro revestida de gestos, atos e palavras (signos) a
criança vai integrando-se, ativamente, às formas de atividade consolidadas
(e emergentes) de sua cultura, num processo em que pensamento e
linguagem articulam-se dinamicamente. (Fontana, 2005, p. 15)

A alfabetização e o letramento fazem parte da articulação entre pensamento e
linguagem, pois são trabalhados elementos que desenvolvem a leitura e escrita do indivíduo,
além de contribuir para a elaboração de novos conceitos que ele pode relacionar com a sua
realidade. Segundo Soares e Batista (2005, p. 24), a alfabetização é caracterizada pela
representação da fala humana (linguagem) utilizando a escrita do sistema alfabéticoortográfico por meio das letras que apresentam sons, formando assim as palavras. São
trabalhados os sons de cada letra oralmente com a criança, para depois junta-las formando as
palavras. As crianças ao iniciarem a escrita das palavras, geralmente escrevem as vogais
representando o som das sílabas, por estas serem mais fáceis de identificar e lembrar. Com
uma mediação pedagógica direcionada para a formação de palavras, o educando irá se
desenvolver gradualmente, utilizando as vogais e consoantes para assim, escrever
corretamente.
O letramento faz parte do processo de alfabetização por trabalhar de acordo com
Soares e Batista (2005, p. 50) “o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades
envolvidos no uso da língua em práticas sociais e necessários para uma participação ativa e
competente na cultura escrita”. Em outras palavras, o letramento representa a interpretação
e compreensão de textos. O indivíduo letrado é capaz de fazer uma reflexão sobre o que leu,
trazendo para a sua realidade os conceitos aprendidos, desta forma favorecendo a aquisição
da escrita. Portanto, quanto mais o docente incentivar de maneira positiva e criativa o ato de
ler dentro da sala de aula, mais contribuirá para o processo formativo dos seus educandos,
estimulando a participação crítica e reflexiva dos mesmos sobre diversos assuntos.
Analisando os aspectos característicos do autismo e o que foi lido anteriormente, é
essencial uma ação mediadora que utilize métodos que estimulem a aprendizagem do
educando. Com o acompanhamento do professor e o auxiliar de classe trabalhando em
conjunto para desenvolver atividades que explorem as capacidades e potencialidades deste
aluno, considerando seus limites e até mesmo os rompendo, será possível efetuar sua
alfabetização. Desta forma, como afirma Orrú (2012, p. 74) é importante que o professor
pratique uma mediação pedagógica significativa explorando situações que estimulem
didaticamente o aluno.
É importante o professor trabalhar atividades que possuem significados para o
educando com autismo, pois isto colabora no processo de ensino-aprendizagem e integração.
Segundo Fontana (2005, p. 15) este tipo de tarefa pode contribuir na participação ativa do
aluno, facilitando o processo de articulação entre pensamento e linguagem. No caso do aluno
observado no estágio não obrigatório a professora em conjunto com a auxiliar de classe,
trabalharam com o recurso Comunicação Suplementar Alternativa (CSA), pois a criança não se
comunicava verbalmente. Este tipo de recurso pode colaborar na articulação entre o
pensamento e linguagem, pois é considerado uma ferramenta de apoio no desenvolvimento
da fala, como um meio de comunicação. Deste modo, acaba favorecendo a independência do
educando ao expor seus entendimentos sobre os assuntos abordados na sala de aula.

41

A CSA é um mecanismo facilitador para o desenvolvimento da comunicação
oral e que pode ser trabalhada por meio da mediação do outro (professores,
família, grupo social...), também otimizando o desenvolvimento de
habilidades, conceitos, estruturas linguísticas e o processo de aprendizagem
da leitura e escrita. (Orrú, 2012, p. 70)

O professor e auxiliar de classe possuem papéis importantes na construção da
independência do aluno com autismo, por oferecer uma educação de qualidade que atenda
às suas necessidades educacionais especiais e estimule na interação social do educando no
ambiente escolar. Deste modo, é de suma importância que o docente e o auxiliar de classe
tenham ciência dos direitos e necessidades dos alunos com deficiência, como explicita a Lei
de diretrizes e bases da educação nacional no artigo 59, merecendo destaque os incisos I, III e
IV (1996, p. 25):
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades
especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora;
V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Desta maneira, ao adaptar as atividades de acordo com as especificidades do aluno, o
docente estará estimulando cognitivamente o processo formativo. Tal prática possibilita ao
educando com autismo a ter acesso a uma educação pública e de qualidade como está
previsto no artigo 205 da Constituição (1988, p. 34):
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.

Sendo assim, todos tem o direito de frequentar uma escola pública de qualidade que
possibilite a construção do conhecimento para a formação intelectual e cultural. Deste modo,
a escola além de ser considerada a instituição do saber, tem um papel importante na
integração e inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais por ser
denominada um espaço de convivência entre as pessoas. Segundo Carvalho (1999, p.5), a
escola é o espaço ideal para trabalhar a integração, pois o ambiente escolar colabora na
comunicação entre as pessoas, favorecendo a troca de contextos e relações. Esta integração
é importante por facilitar a inclusão do aluno com NEE na sala de aula regular, participando
de forma ativa em conjunto com os demais educandos nas atividades proposta pelo professor.
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Considerando os aspectos mencionados ao longo do texto, podemos observar que a
inclusão promovida na escola regular contribui para a interação social da criança com autismo.
O trabalho desenvolvido em equipe entre o professor titular e o auxiliar de classe na
adaptação e mediação das atividades, além de ter uma função instrutiva, influencia na
independência pessoal do aluno. Portanto, com o apoio de uma escola inclusiva e de docentes
engajados em fornecer uma educação de qualidade, isso irá refletir na aprendizagem do aluno
com NEE, contribuindo para a sua formação intelectual e sociocultural, resultando assim, na
sua independência pessoal.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo foi construído por meio da revisão bibliográfica de documentos oficiais e
leituras relacionadas ao tema proposto, caracterizando-se segundo Gil (2002, p. 133) como
uma pesquisa qualitativa. O relato de experiência tem o propósito de descrever a mediação
pedagógica realizada no estágio não obrigatório numa escola pública do município de
Mossoró – RN.
A coleta de dados será feita com base nos materiais coletados durante a mediação
pedagógica. Levando em conta a preparação dos planos de aula e anotações diárias que
relatam as etapas do processo de alfabetização e letramento, além de apresentar por meio de
registro fotográfico as adaptações realizadas nas atividades e os recursos utilizados. Os
resultados do estudo serão construídos através da evolução na aprendizagem do aluno.
RESULTADOS PARCIAIS OBTIDOS DURANTE O ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E UMA
REFLEXÃO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DE PROFESSORES INCLUSIVOS.
O estudo está em processo de construção com base na análise do material coletado
durante o estágio não obrigatório. De acordo com isso, só podemos citar que a mediação
pedagógica promovida pelas professoras Maria, Ana e a auxiliar de classe foi realizada em
conjunto para desenvolver atividades que favorecessem o processo formativo do aluno e a
inclusão do mesmo no ambiente escolar.
A experiência realizada no estágio não obrigatória foi de grande valia por expor na
prática os conhecimentos aprendidos durante as aulas das disciplinas do curso de pedagogia.
Conciliar teoria e prática dentro da sala de aula foi um desafio para a auxiliar de classe,
contudo, com o apoio das demais docentes foi possível organizar a mediação pedagógica
trabalhando por etapas, observando os avanços do aluno em decorrência das adaptações
realizadas, concretizando assim, na alfabetização do mesmo.
O comprometimento em educar e incluir era a base do trabalho realizado dentro da
sala de aula. Desta forma, as três profissionais trabalhavam em conjunto, aprimorando os seus
conhecimentos e sempre desenvolvendo novas técnicas para contribuir no processo
formativo do aluno. A experiência no estágio não obrigatório foi importante por mostrar que
um educador inclusivo deve sempre estar aberto para aprender metodologias novas para
aprimorar o ensino-aprendizagem dos seus alunos, sempre reforçando positivamente os
avanços educacionais.
Diante do que foi apresentado ao longo deste trabalho, é válido afirmar que para
promover uma educação de qualidade e inclusiva é necessário o comprometimento
profissional de professores capacitados. Tal educação pode resultar na independência futura
do indivíduo com deficiência para viver em sociedade. Portanto, o professor e o auxiliar de
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classe são peças fundamentais no desenvolvimento educacional de crianças com deficiência
por acreditarem em suas capacidades, aprimorando-as a cada dia, para assim, superar os
obstáculos e dificuldades que a deficiência pode causar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo foi construído como requisito para a disciplina Laboratório de Monografia
do curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O tema será
debatido por completo no Trabalho de Conclusão de Curso, deste modo, o mesmo segue ainda
em andamento, pois o que foi apresentado é apenas um esboço do que será abordado na
monografia. O tema discutido apresenta a importância do trabalho em conjunto do professor
e do auxiliar de classe na concretização do processo formativo na alfabetização e letramento
de um aluno com autismo.
Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica em
documentos oficiais e leituras relacionadas ao tema proposto, apresentamos os conceitos
pesquisados como complementação teórica para a experiência realizada no estágio não
obrigatório. Ao longo do texto exaltamos a importância da mediação pedagógica de caráter
significativo que possibilite trabalhar situações que favoreçam a alfabetização e o letramento
da criança com NEE. A ação mediadora contribuiria por meio das atividades adaptadas, a
integração e inclusão da criança com deficiência na sala de aula comum.
O professor e o auxiliar de classe são peças fundamentais no processo formativo da
criança com deficiência, por proporcionar uma educação voltada para atender as suas
necessidades educacionais. Para isto, como já foi debatido ao longo do trabalho, é necessário
que a equipe de profissionais atuantes na sala de aula comum esteja preparada
profissionalmente para atender as crianças com NEE, durante sua integração no ambiente
escolar. Desta maneira, compreendemos que uma ação mediadora realizada por profissionais
preparados pode proporcionar uma educação de qualidade, facilitando o processo de
alfabetização da criança com autismo.
Portanto, esta pesquisa tem como uma de suas funções, contribuir com o trabalho do
docente na sala de aula regular por meio do relato de experiência, descrevendo os
procedimentos realizados durante o estágio não obrigatório. Enfatizando deste modo, a
implementação de uma mediação pedagógica que auxilie na adaptação dos conteúdos para
atender as especificidades do educando com autismo. Para assim, refletir como os seus
aspectos podem favorecer no processo de alfabetização e letramento, além de contribuir para
a interação e inclusão escolar do aluno com NEE.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: aprendizagem docente em contextos de inclusão
Tania Maria Rodrigues Lopes
Lia Machado Fiuza Fialho
RESUMO: Este texto objetiva descrever experiência de Estágio Curricular Supervisionado
(educação infantil, ensino fundamental e gestão escolar) para inclusão de aluna com
deficiência visual desenvolvido no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará –
UECE/Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da Região dos Inhamuns – CECITEC, unidade
localizada na cidade de Tauá. Referidos estágios foram apoiados por professores e gestores
de escolas de educação básica, bolsista de Extensão, por meio do projeto Estágios curriculares
supervisionados e inclusão: fortalecendo a parceria universidade e escolas de educação básica.
A experiência compreendeu o período 2016.2 e 2017. Trata-se de um trabalho pioneiro nos
cursos de licenciatura da unidade mencionada, em duas décadas de seu funcionamento. O
Estágio foi fortalecido pelo subprojeto do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID,
que trata da inclusão de alunos com necessidades especiais de educação e formação. A
experiência foi viabilizada pelo trabalho de formação em processo envolvendo professoressupervisores do PIBID, que atuaram como coformadores de bolsistas de iniciação vinculados
ao curso de Pedagogia. A experiência representou a resignificação de teorias e práticas, tanto
para professores da UECE, como das escolas, onde foi possível confrontar, por meio de
procedimentos, a relação entre os fundamentos pedagógicos e a realidade da sala de aula. No
âmbito do projeto de extensão, o estágio curricular promoveu atividades formativas
envolvendo professores das escolas de educação básica, com base em diagnóstico preliminar.
O tema inclusão, como necessidade formativa, determinou a realização de ações
sistematizadas no projeto intitulado diálogos pedagógicos, espaço de fértil debate abordando
conhecimentos e práticas, adequação de projetos e práticas em execução. Os dados foram
sistematizados com base em fundamentos da pesquisa de natureza qualitativa,
operacionalizada mediante exploração de documentos, aplicação de instrumentais com
questões objetivas e subjetivas, entrevistas de aprofundamento com os professores
coformadores. Os dados denunciam escassez de relatos de experiências sobre inclusão de
portadores de cegueira e/ou outras deficiências em cursos de licenciatura; limitação dos
coformadores das escolas de educação básica, em razão da carência de formação específica;
ausência de material didático e de apoio para favorecer o trabalho de estagiária e professores;
estranhamento inicial dos alunos com a presença da estagiária. Como resultados é possível
indicar adequação de práticas e procedimentos para favorecer o aprendizado sobre a
docência; reflexão sobre as teorias que embasam e fundamentam a formação de professores;
a produção de entrevistas e reflexões sobre a experiência e a formação docente em condições
específicas. O estudo teve como base teórica Pimenta e Lima (2004), Piconez (1994),
Rodrigues (2002), Fávero (1992), dentre outros.
Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado; aprendizagem docente; inclusão
INTRODUÇÃO
O Estágio Curricular Supervisionado – ECS representa os primeiros contatos com a
tríade: escola, professores com experiência, futuro campo de atuação. A experiência da
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observação, participação e regência, estrutura fundamental do estágio contribuem para o
desenvolvimento da identidade profissional docente. As vivências possibilitam o confronto
entre teoria e prática, a ressignificação de saberes, a produção de novos olhares sobre a
profissão, a carreira e as interfaces com a sociedade.
O ECS se constitui etapa fundamental na formação do professor, ao viabilizar a
imersão na realidade da escola, para o contato com os alunos, outros professores e
profissionais que a compõem, tecendo e fortalecendo um processo de aprendizagem que,
gradativamente se efetiva. A imersão e participação no cotidiano e movimento da escola
possibilitam ao estudante uma nova leitura do ambiente (sala de aula, comunidade), com a
perspectiva de uma intervenção positiva e a formalização de uma prática com significados
próprios.
O ECS é a principal alternativa de aprendizagem inspirada em uma realidade
concreta, com sujeitos e questões reais, como uma atividade que traz os elementos da prática
para serem objeto de reflexão, de discussão possibilitando, assim, um entendimento claro das
situações, tensões, desafios e possibilidades no interior das escolas. Essa etapa da
aprendizagem profissional é plena de significados, todavia como aprender sobre ela quando
se tem limitações e necessidades especiais em realidades, que ainda não estão
adequadamente organizadas para o atendimento de demandas dessa natureza?
Mesmo reconhecendo os avanços para a implantação de atendimento educacional
especializado ou ações que visualizem e tratem adequadamente as necessidades educacionais
especiais, a escola tem dificuldades e tensões, tensões que se manifestam, sobretudo, na
escassez de formação dos formadores e na própria adequação dos ambientes e espaços. Essas
tensões se perpetuaram historicamente, porque a escola, espaço pautado pela normalização,
homogeneização, classificação e elitismo, vem sendo contestada, questionada,
desestruturada, fundamentada em proposta de uma educação de qualidade para todos
(SCHRUBER e CORDEIRO, 2010).
O estudo apresenta experiência desenvolvida no âmbito de um projeto de extensão
articulado aos estágios curriculares, objetivando produzir a inclusão de uma estudante com
dificuldade visual e viabilizar a conclusão do seu processo formativo. A palavra "inclusão"
apresenta-se constantemente nos debates da mídia, nos documentos oficiais, na produção
acadêmica e nos discursos do senso comum, mas permanecem as resistências e tensões
quanto a natureza teórica, pedagógica e metodológica das ações, que viabilizem práticas
efetivas e eficazes. Os projetos de extensão foram executados no período 2016-2017,
envolvendo outras ações complementares, tendo como foco favorecer a inclusão da aluna.
2. QUESTÕES METODOLÓGICAS E A PESQUISA
Esse trabalho observa premissas da pesquisa de natureza qualitativa, apoiado em
estudo bibliográfico sobre o tema inclusão nos Estágios Curriculares Supervisionados.
Segundo Treinta et al (2014) o estudo bibliográfico busca “identificar o que foi produzido de
conhecimento pela comunidade científica sobre determinado tema e, ao mesmo tempo,
avaliar as principais tendências da pesquisa sobre ele”.
A história das deficiências e limitações educacionais representou uma história de
exclusão, sofrimento, mas também de superação e transformação, sobretudo com a definição
de políticas de educação, formação e inserção no mercado de trabalho. Entretanto, a imersão
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no campo revelou escassez de produções, muito embora publicações sobre o tema tragam
uma diversidade de abordagens.
O que se propõe neste artigo não é produzir um estado da arte da produção sobre o
tema ou mesmo sobre questões teóricas específicas, mas descrever o percurso e processo do
ECS de uma aluna com dificuldade visual. Assim, a ênfase será sobre narrativas da professora
e coordenação pedagógica responsável pela formação da aluna. A narrativa sobre histórias de
vida, formação e profissão potencializam a constituição de um processo de reflexão
pedagógica, que permite aos seus autores compreender causas e consequências de suas ações
ou de acontecimentos, circunstâncias de um passado remoto ou recente e, se for o caso, criar
novas estratégias a partir de um processo de reflexão, ação e nova reflexão (OLIVEIRA, 2011).
No desenvolvimento do estudo, a primeira ação realizada pela estagiária foi
estabelecer diálogos com as formadoras, docente e coordenação pedagógica, na perspectiva
de entender o cotidiano da escola, com o objetivo de integrar e incluir a estudante, assim
como monitorar e apoiar intervenções produzidas pela mesma, no escopo de suas
possibilidades/potencialidades. O processo foi apoiado por uma bolsista de extensão, que
recebeu orientação e formação, por meio do subprojeto do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência – PIBID.
A bolsista, com apoio da coordenação dos ECS e do projeto de extensão,
gradativamente inseriu a aluna nas atividades da escola, apresentando as suas rotinas e
buscando integra-la na dinâmica pedagógica, mapeando as principais dificuldades, dialogando
com as formadoras e produzindo intervenções para ressignificar a aprendizagem sobre a
docência.
A forma de sistematização dos dados sobre o projeto se consolidou por meio de
entrevistas com as formadoras. As entrevistas foram gravadas e arquivadas em dispositivo
eletrônico. Na sequência receberam tratamento metodológico desta pesquisadora
envolvendo a transcrição, assinatura do Termo de autorização da publicação pelas
entrevistadas, textualização visando a produção de relatórios e a elaboração de artigos
científicos.
As análises sobre a textualização foram organizadas observando as seguintes
categorias: inclusão para a docência, papel do formador e da escola no processo de inclusão,
resultados da inclusão quanto a formação para o exercício profissional.
3. A EXPERIÊNCIA SOB DISCUSSÃO E ANÁLISES
Sobre as formadoras sistematizou-se os seguintes dados: são professoras com
formação em Pedagogia, com idades que variam entre 34 e 40 anos de idade, experiência
superior a 15 anos no magistério e algumas ações no campo da inclusão. Ambas estão
vinculadas à Secretaria Municipal de Educação – SME, por meio de concurso público. Sobre
experiências formativas para trabalhar com inclusão, as professores destacaram:
Tivemos momentos de conversas, formação com profissionais especialistas
na área, por parte da UECE/PIBID e com uma professora da sala de recursos
da SME (professora, 2017).
Nós tivemos sim formação. A formação vem se realizando, à medida que
vamos detectando as dificuldades, vendo o que poderia melhorar na nossa
prática pedagógica [...] tem autonomia de escolher a formação continuada
[...] escolher formadores também, escolher pessoas. Mas, assim [...] nível de
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cursos mais preparatórios, de duração mais curta [...] a gente não escolhe
qual o curso, embora já exista várias possibilidades, alguns professores estão
querendo optar pelo curso em libras, porque temos uma aluna surda
(Coordenadora Pedagógica, 2017).

As professoras assinalaram as dificuldades com processos de inclusão, devido à falta
de apoio adequado da SME e da própria Universidade, considerando, também o pioneirismo
desse tipo de estágio curricular. Em se tratando de uma primeira experiência “gostaria de ter
ajudado mais, realmente se eu pudesse voltar atrás, seria bem diferente. Poderia ter
elaborado alguma atividade, para que as crianças presenciassem a situação dela, fazer uma
atividade que elas percebessem como ela se sente (Professora, 2017).
Sobre a mesma questão, a Coordenadora Pedagógica destacou: “eu poderia ter
motivado mais, incentivado a participação dela na sala [...] fazer parte do que de fato
acontecia nas aulas, mais incentivo para o exercício da prática” (2017).
Indagamos sobre os procedimentos que marcaram a inclusão da aluna, desenvolvida
pelas professoras, para compreender a lógica pedagógica do processo. Nesse contexto, a
professora afirmou: “o que marcou foi a oportunidade das crianças verem que as pessoas com
deficiências podem ocupar o mercado de trabalho, inclusive à docência, mesmo considerando
que as dificuldades foram muitas e que o espaço não foi tão aberto para estagiaria”
(Professora, idem).
A coordenadora destacou que a estagiária “é uma menina ótima, mas muito tímida,
embora com condições para exercer a docência. Para tanto, ela precisa superar a timidez, pois
esse é o problema maior para exercer a docência e não a deficiência visual. [...] Conhecimento
teórico ela tem, as habilidades da pedagogia e para a docência também, mas é muito tímida”
(2017).
Em se tratando da relação com as crianças “falamos para os alunos que ela tem baixa
visão, que ela tem dificuldade de enxergar”. Ao destacar essa questão, a professora quis
enfatizar que todo o processo de integração se efetivou pela condição teórica e metodológica
desenvolvida ao longo do curso, que ela era sim uma pessoa com capacidade e condições
mesmo diante da dificuldade visual.
A coordenadora avaliou sobre essa questão afirmando “inserir não é só abrir o
espaço, não é só favorecer o espaço, é dar condições para a aluna fazer o trabalho inerente a
sua formação. [...] Acho que faltou condições para ela fazer, infelizmente, só despertei ao final
da experiência, quando foi realizado procedimentos de avaliação” (2017).
Ambas professoras, no escopo de suas funções pedagógicas, avaliaram a experiência
destacando a falta do apoio propagado pelo discurso de especialistas, instituições formadoras
e manuais que integram a literatura sobre o tema. Enfatizaram ainda que apenas
recentemente as pessoas com deficiência vem sendo reconhecidas como parte da sociedade,
concretizando-se esforços para sua formação e integração laboral e social, mas permanecem
as tensões, resistências e limitações, as quais devem ocupar ações de replanejamento das
políticas desse campo.
As falas denunciam também que a escola tenta trabalhar inclusão de alunos no
ensino fundamental, todavia é a primeira experiência com a inclusão de uma estudante do
ensino superior que, em breve, poderá exercer a docência. Para as professoras é um processo
desafiador e, atualmente, a escola trabalha com vários alunos com necessidade especiais e
inclusão diferenciadas, como autismo, deficiência auditiva, física, dentre outras, cada sujeito
é único, plural e aprende de formas diferentes.
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Percebeu-se na elaboração do diálogo sobre a experiência, com as professoras, que
o trabalho é bastante desafiador, normalmente permeado por muita solidão, considerando
que os apoios seja da família ou do Estado, como provedor da educação e formação, é um
processo presente no discurso, mas pouco consistente na realidade. São muitas as variáveis
para operacionalizar o processo de inclusão, de acordo com as professoras, pois tem aqueles
com dificuldade na aprendizagem e outros no comportamento. Para a professora “você tem
que se virar para poder atender a todos, acreditando que são capazes de superação e de
desenvolver habilidades e saberes que podem fazer a diferença em se tratando de participar
diretamente das práticas sociais”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão, em todas as suas modalidades e práticas é processo que integra
concepções teóricas e metodológicas diversificadas. Na concepção das professoras
entrevistadas no escopo dessa experiência, incluir é trabalho solitário, onde se percebe a
ausência da família e, também do Estado como fomentador de ações integradas, que
possam qualificar a oferta com possibilidades de alcançar níveis de desenvolvimento
das pessoas atendidas.
A utilização de narrativas para reconstituir a formação e prática de professores tem
se configurado como estratégia essencial na consolidação de pesquisas sobre o tema. Quando
os professores contam suas histórias produzem reflexões e troca de experiências importantes,
que contribuem para o desenvolvimento profissional e compreensão sobre o lugar político de
sua atuação e contribuição para o desenvolvimento social.
A escrita de suas histórias também produz uma ação libertadora, oportuna para
denunciar as contradições entre o planejamento e as práticas efetivas da realidade. A
interação e significação proporcionada pela escrita ajuda a garantir um princípio importante
da formação de professores, que é a possibilidade do questionamento de suas próprias
crenças, assim como os avanços e perdas das práticas institucionais e suas repercussões sobre
os sujeitos.
Nos parece claro a necessidade de revisitar e aprofundar a exploração das narrativas
docentes, na perspectiva de contextualizar as intervenções que se produzem para qualificação
dos processos educacionais, que atendam direta e/ou indiretamente parte do tecido social
até então excluído.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: NARRATIVAS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO DOCENTE
Tania Maria Rodrigues Lopes
Lia Machado Fiuza Fialho
RESUMO: O texto caracteriza o trabalho com a produção de narrativas sobre os Estágios
Curriculares Supervisionados do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará –
UECE/Centro de Educação, Ciências e Tecnologias da Região dos Inhamuns – CECITEC, situado
na cidade de Tauá/Ceará. A formação de professores é um tema recorrente na literatura
pedagógica e histórica, por sua relevância para o desenvolvimento econômico e social,
apresenta consolidada produção abordando práticas, métodos, referências e resultados. O
estudo estruturou-se com base na seguinte indagação: como são registradas as trajetórias de
aprendizagem e desenvolvimento de novos docentes? Apoiado em pesquisa de natureza
qualitativa desenvolvida durante o período 2016-2017, subsidiado com bolsas de extensão
concedida para os projetos Estágios Curriculares Supervisionados: aproximando universidade
e escolas de educação básica com intervenções no processo de ensino e Estágios Curriculares
Supervisionados e inclusão: fortalecendo a parceria universidade e escolas de educação básica,
procedeu-se a coleta e sistematização de dados sobre experiências na formação de pedagogos
da unidade citada, por meio da exploração de documentos institucionais e aplicação de
entrevistas de aprofundamento com professores. A incursão sobre os dados revelou que,
durante duas décadas de funcionamento do CECITEC, a forma predominante de narrar a
experiência ocorreu por meio de relatórios descritivos. Os relatório explorados apresentam
comentários objetivos com escassez de análise sobre a constituição de aprendizagens e
identidade com a profissão docente. Os dados indicaram que, a partir de 2014, novo formato
de narrativa foi aplicada, os memoriais de formação. Memoriais se configuram como textos
provocativos, em que o estudante narra, de forma reflexiva a experiência, destacando
possibilidades e limites identificados na sua trajetória; tensões e conflitos envolvendo
gestores, professores, estudantes e famílias; o processo de supervisão e formação
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Estado da Educação,
respectivamente, SME e SEDUC; as intervenções no cotidiano escolar, por projetos e
atividades, que corroboram ou comprometem o planejamento dos professores; as pressões
por resultados quantitativos oriundos de exames externos, que acabam, por vezes,
redefinindo agendas pedagógicas. As narrativas também denunciam insatisfação de alguns
professores com a presença do aprendiz docente, por acreditarem ser o Estágio um período
de supervisão, em que seus conhecimentos e saberes são questionados e/ou validados. A base
teórica tomou como referência estudos desenvolvidos por Pimenta (2004), Pimenta e Lima
(2011), Nóvoa (1992; 1992), Brezinski (2002), dentre outros. Foram explorados pelos bolsistas
de extensão, 50 memoriais produzidos durante o período de estudo e compatibilizadas a
estrutura dos textos – relatório e memorial. A compatibilização revelou que os relatórios
apenas descrevem, sem o compromisso de uma análise reflexiva, muitas vezes o aluno não
consegue compreender e expressar seu papel de aprendiz, indicar como constituiu identidade
com a profissão, posicionar-se em relação aos problemas recorrentes do cotidiano escolar. Por
outro lado, os memoriais descrevem de forma subjetiva e fundamentada o percurso e
percalços, analisando ganhos e perdas, identificação ou aversão a profissão. Os textos são
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complementados com documentação fotográfica onde se depreende a complexidade de uma
relação identitária com a profissão.
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Curricular Supervisionado; narrativas de aprendizagem.
INTRODUÇÃO
A história da formação de professores no Brasil vem sendo composta por muitos
capítulos, apoiada em referenciais internacionais, que foram transplantados da Europa, no
cenário de emergência para formar os profissionais e garantir a oferta de educação qualificada
a população. Ao longo do século XX, a formação foi sendo adequada em suas demandas e
necessidades, aos movimentos de reformas educacionais, que ocuparam o debate desde as
primeiras décadas do século XX. Saviani (2008) afirma no prefácio do livro As escolas normais
do Brasil: do império à República que:
Se as escolas se configuravam como locais especialmente preparados para
viabilizar a adequada aprendizagem das novas gerações, com a sua
disseminação e, finalmente, sua consolidação em sistemas nacionais
destinados a prover a instrução de toda a população dos diversos países,
inclusive no Brasil surge a necessidade de se assegurar um preparo, também
específico e adequado, aos professores que se responsabilizaram pelo ensino
no interior dos sistemas escolares. Daí, a iniciativa de se criar instituições
escolares especificamente voltadas para a formação de professores.

Esta formação docente se constituiu um dos principais pilares nas reformas efetivadas
ao longo do século XX, assim como as questões de organização dos sistemas de instrução:
cartografia de instituições escolares, quantidade de alunos por modalidade, número de
professores com e sem formação adequada para exercer o magistério, materiais pedagógicos
e estrutura física, outras demandas para a oferta de educação qualificada. As reformas
representaram movimentos importantes de redefinição e renovação educacional aplicadas a
qualidade da educação pública e gratuita apresentada a população. Avanços importantes
foram registrados a cada ciclo de reformas demarcando posições sobre a democratização da
educação e da escola.
As reformas foram efetivadas em ciclos, sendo o primeiro nas décadas de 1910-20.
No período posterior, 1930-40 aconteceram as reformas de segundo ciclo, que produziram
importante legado para a educação brasileira, a criação do Ministério da Educação e Saúde –
MES, a determinação de parâmetros mínimos para o ensino no território nacional sob a tutela
do ministro Gustavo Capanema, articulador de diversas ações no âmbito técnico, pedagógico
e político junto a intelectuais e artistas daquele período, que empenharam esforços para
priorizar a erradicação do analfabetismo e expandir uma escola básica de qualidade
(CARVALHO, 2011).
Os dados anunciavam, nas primeiras décadas do Século XX, números preocupantes
em relação à condição de analfabetismo, em uma sociedade que passava por profundas
transformações, na natureza de suas formas de produção, trabalho e organização social. Nagle
assinala que as reformas foram fundamentais, para “romper com velhos padrões de
pensamento e de realização”, determinando as bases legais, que passaram a orientar a
organização e o fluxo dos processos de formação de professores: a Lei Orgânica do Ensino
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Normal e do Ensino Normal Rural, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB Nº
4.024/1961, 5.692/1971 e a LDB/9.394/1996.
Estas normatizações determinaram currículos que contemplassem: a natureza de
uma formação geral, as práticas pedagógicas e os estágios curriculares supervisionados. As
primeiras instituições escolares e, posteriormente, a criação de universidades tinham
obrigatoriedade de criar os Colégios de Aplicação e/ou Grupos Escolares Modelo, para que os
novos professores desenvolvessem as atividades práticas sob rigorosa supervisão,
acompanhamento e orientação de professores com formação e experiência comprovada.
Assim se organizou, desde as primeiras experiências, os cursos normais, legalmente
reconhecidos como formação fundamental para o magistério primário. A aprendizagem com
um profissional experiente, “os futuros mestres aprendiam a lecionar acompanhando um
profissional durante suas aulas.” em ambiente específico ao desenvolvimento de práticas de
natureza pedagógica eram ponto de partida, para compreender o lugar da profissão, suas
especificidades e essencialidade, na perspectiva de garantir educação em sintonia com as
necessidades do modelo nacional de desenvolvimento (Vicentini e Lugli, 2009).
Dentre os vários aspectos abordados nos processos formativos de professores,
destacaremos no texto, o Estágio Curricular Supervisionado, especificamente sobre as suas
formas de execução no Curso de Pedagogia, de uma unidade da Universidade Estadual do
Ceará – UECE, detalhando, no escopo do debate, como os estudantes ao cursarem os estágios
curriculares materializam em suas narrativas de aprendizagem e desenvolvimento docente, as
especificidades e pluralidade da experiência.
A perspectiva ao explorar a escrita da experiência em memoriais de formação
possamos indicar respostas para as seguintes indagações: como são registrados os significados
das trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento de novos docentes? Como as experiências
contribuem para o aprendizado da profissão e constituição de uma identidade? As narrativas
representam com fidedignidade o registro das vivências concretas? Esta elaboração observa
premissas da pesquisa de natureza qualitativa, apoiada em estudos bibliográfico e
documental.
O Estágio Curricular Supervisionado foi, desde sempre, o componente associado à
prática, ao saber e ao fazer, nos cursos de formação inicial de professores, confirmado como
“lócus de formação, aprendizagem, partilha de saberes e experiências” (CASTRO, 2000, p. 16).
Sua configuração também foi definida como processo de aprendizagem, por meio de parceria
envolvendo os profissionais das escolas-campo, com vivências de aprendizagem do saber fazer
docente. De acordo com Mizukami (1986, p. 27): “o conhecimento sobre a docência, como
prática e profissão é elaborado e criado a partir do mútuo condicionamento, pensamento e
prática”.
II. SOBRE PERCURSO METODOLÓGICO E HISTÓRIAS DO ESTÁGIO CURRICULAR
A história da profissão docente que se quer contar aqui é permeada por
pluralidades e também por debates e tensões, sobretudo porque os modos como os(as)
professores(as) se engajam em seu processo de formação também passaram por alterações
significativas, seja no escopo teórico, metodológico, político ou pedagógico ao longo do
tempo. Aprender sobre uma profissão e, no caso específico, sobre ser professor, envolve
procedimentos e estratégias, que passaram por adequações em razão dos modelos de
desenvolvimento social e expectativas do mundo do trabalho.
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Considerando a densidade tecnológica como marco do desenvolvimento em todas
as suas dimensões, aprender sobre a docência ainda perpassa por uma relação de imitação e
trocas envolvendo uma pessoa que domina um saber sistematizado e outra que deseja
aprender sobre este saber. As trocas podem revelar sentimentos diversos, trajetórias ora
carregadas de realização ou mesmo de algum tipo de frustração pela escolha.
Registrar essa experiência é um trabalho presente na rotina de pesquisadores e
estudiosos da educação, por compreender que “a pedagogia é o campo do conhecimento que
se ocupa do estudo sistemático da educação, do ato educativo, da prática educativa concreta
que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade
humana”, conforme afirma Libâneo (2009, p. 32). Para compreender o lugar da Pedagogia
como campo de conhecimento na formação de professores, procuramos detalhar no caso
específico do curso da UECE/CECITEC, como as aprendizagens sobre a profissão docente e sua
identidade se constituem, se fortalecem, se diversificam, são repassadas e perpetuadas por
gerações consultando/explorando os memoriais produzidos pelos estudantes após realização
do Estágio Curricular.
Privilegiei nesse trabalho desenvolver uma pesquisa de natureza qualitativa, por
compreendê-la como uma abordagem que enfatiza a necessidade de compreensão do objeto
de estudo, nesse caso, o Estágio Curricular Supervisionado – ECS, considerando
especificamente, as formas de registros da experiência e as significações atribuídas por esses
sujeitos ao fato pesquisado (CHIZZOTTI, 2001).
A pesquisa desenvolvida no período 2016-2017 teve o objetivo de identificar como
os estudantes do curso de Pedagogia UECE/CECITEC produzem suas narrativas sobre ECS, nas
etapas Educação Infantil, Ensino Fundamental e Gestão Escolar, considerando as alternativas
e práticas voltadas para a superação dos modelos convencionais aplicados a formação inicial
de professores. A pesquisa qualitativa observou os seguintes procedimentos: estudo
bibliográfico, exploração e análise documental (memoriais de formação) produzidos como
trabalho final dos Estágios Curriculares.
Foram localizados e explorados 87 (oitenta e sete) memoriais de formação
produzidos por alunos do curso de Pedagogia, que apresentaram suas narrativas ao final das
disciplinas ECS em Gestão Escolar, ECS em Educação Infantil e ECS em Ensino Fundamental. Os
memoriais estão arquivados na biblioteca do CECITEC e disponibilizados para consulta. O
memorial foi uma alternativa de trabalho implementada no curso a partir de 2014, com a
finalidade de registrar e sistematizar experiências formativas e registro das histórias de
aprendizagem e repercussões no cotidiano.
Os Memoriais de Formação se constituem uma importante narrativa desenvolvida
durante o Curso, com ênfase sobre os processos que envolvem o confronto entre a teoria e a
prática. Como documentos de sistematização devem refletir a trajetória de formação, as
experiências desenvolvidas e, ainda, o aprendizado e produção de uma identidade com a
profissão. Segundo Carrilho et al. (1997, p.04), “o Memorial é um texto de caráter científico,
onde o autor descreve a sua trajetória profissional de forma crítica e reflexiva”.
III. OLHAR SOBRE OS DADOS E A EXPERIÊNCIA
Historicamente, as aprendizagens se concretizam envolvendo, a priori, relações de
observação e imitação envolvendo professores formadores nas escolas-campo e aprendizes
da docência. Esses processos trazem marcas de tensões e interdependência, entre os sujeitos
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envolvidos na produção desse conhecimento pedagógico específico, caracterizado no binômio
‘como ensinar e como aprender’.
As tensões registradas sobre as experiências normalmente são produzidas, por
expectativas criadas em relação aos processos, seja por parte do formador na escola ou do
aprendiz. Algumas tensões decorrem da compreensão do docente responsável pela formação
nas escolas, por vezes, percebe o estagiário como um agente fiscalizador de sua prática, ou
mesmo, como alguém que tem um conhecimento qualificado e atualizado, proporcionado
pelo contato próximo com docentes pesquisadores sobre questões pedagógicas superiores,
podendo, assim, fazer avaliação depreciativa sobre a prática observada.
A compreensão do Estágio Curricular, como elemento facilitador da articulação
teoria-prática, é trabalhada no processo formativo desde os primeiros contatos entre
formadores na universidade e estudantes, no sentido de estabelecer vínculos com o
componente curricular, obrigatório no processo de formação de professores, por sua
essencialidade para aproximar e proporcionar aprendizagem sobre a profissão.
As narrativas são produtos de observações, participações diretas/indiretas nas rotinas
pedagógicas, tornando-se densa a sua descrição e análise sobre a etapa da regência, quando
efetivamente o aluno se percebe professor diante de inúmeros desafios, problemáticas de
diversas naturezas, tensões que emergem do cotidiano, ressaltando, principalmente, os níveis
de insatisfação e tensão quanto ao exercício profissional.
As narrativas sistematizadas nos memoriais de formação são reveladoras de
processos, às vezes entremeados por divergências de concepções sobre a profissão, quanto
aos aspectos valorização, prestígio e reconhecimento, semelhanças entre perspectivas
profissionais diante da permanente crise que permeia a educação pública, temores
relacionados à violência e ao adoecimento profissional, enfim, os estudantes, em suas
manifestações sobre a aprendizagem docente trazem uma percepção que sinaliza desestímulo
para o seu exercício. Como achados, a pesquisa revelou:
1) o conhecimento que foi sendo produzido sobre o ser professor, as crises que
afetam o cotidiano da educação e da escola, as questões de natureza emocional e suas
repercussões sobre a escolha pela profissão;
2) A pesquisa colocou em evidência a escassez de trabalhos, bem como a falta de
interesse dos estudantes quanto à exploração e apropriação do debate desenvolvido no
escopo dos memoriais;
3) A relação direta com os professores nas escolas, revelou para os estudantes, que a
autonomia pedagógica se constitui como um dos fatores preponderantes de desestímulo dos
docentes, que percebem sua atividade invadida e definida por agentes externos ao cotidiano
escolar e, portanto, alheios às problemáticas e tensões que alteram seus resultados;
4) Questões relacionadas aos formatos avaliativos aplicados segundo a metodologia
dos exames externos, que determinam as rotinas e esvaziam o sentido do trabalho dos
professores, produzindo a impressão de que os professores devem apenas cumprir
determinações;
5) Falta de apoio e participação dos pais no processo de aprendizagem e desempenho
dos estudantes, assim como o agravamento gradativo de questões comportamentais e
disciplinares.
Obviamente que os memoriais são documentos potencialmente férteis de
interpretação sobre a realidade docente, assim como se constituem em denúncia densa sobre
questões estruturantes da escola e do trabalho pedagógico. A exploração destes documentos
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podem possibilitar ampla e contextualizada visão dos processos aplicados a formação para a
docência, na medida em que as narrativas anunciam e denunciam a realidade e as demandas
concretas da escola como campo de aprendizagem sobre a profissão.
CONSIDERAÇÕES PARA PENSAR UMA CONCLUSÃO
Compreendemos que as narrativas constituem-se práticas educativas que
contribuem para a aprendizagem de professores(as) em formação inicial e/ou continuada,
destacando-se como um formato bastante fecundo, para que os professores possam produzir
e refletir sobre suas histórias e as formas de elaboração de saberes ligados à sua experiência,
bem como, as estratégias aplicadas à transmissão e reprodução visando a formação de outros
profissionais. Como observam Freitas e Fiorentini (2007, p. 63):
a narrativa como um modo de refletir, relatar e representar a experiência,
produzindo sentido ao que somos, fazemos, pensamos, sentimos e dizemos.
[...] e a narrativa como modo de estudar/investigar a experiência, isto é,
como um modo especial de interpretar e compreender a experiência
humana, levando em consideração a perspectiva e interpretação de seus
participantes.

Assim, a escrita revela tanto as potencialidades, como a vulnerabilidade profissional
que reincidem sobre as rotinas do trabalho pedagógico, as formas de dialogar com as
dificuldades e as estratégias de superação assumidas pelos docentes. O uso de narrativas
como estratégia de apresentação e discussão da vida e profissão pelos professores tem-se
apresentado como ação recorrente com duplo objetivo: 1) Compartilhar práticas e respectivas
repercussões sobre o trabalho pedagógico denunciando o cerceamento da autonomia e as
intervenções nos percursos, como decisões que comprometem a satisfação e o engajamento
profissional; 2) registrar a vida profissional em sua totalidade, denunciando retrocessos e
limitações, ao mesmo tempo anunciando formatos aplicados objetivando a sobrevivência da
categoria profissional.
As narrativas produzidas pelos estudantes em seus memoriais denunciam ainda a
fragilidade das relações no cotidiano da escola, as formas de superação adotadas pelos
docentes para minimizar os impactos sobre cenários de desvalorização e desprestígio social,
que comprometem de forma significativa a atração de novos profissionais para o magistério.
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EXPERIÊNCIA DA PRODUÇÃO DE TEXTOS REALIZADA NA SALA DE AULA COM ALUNOS DO
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Adriana Oliveira Dutra7
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a experiência da produção de textos,
realizada na sala de aula com alunos do 2º ano do ensino fundamental. Em todas as
modalidades de ensino, a produção de texto deve estar presente, entretanto, nos últimos
anos, nos deparamos com desafios, pois o aluno precisa ler, interpretar, interagir com o
gênero a ser discutido e por vezes, percebemos, falta de interesse ou dificuldade de produção,
inclusive apresentadas por adultos, assim, a experiência realizada com crianças do 2º ano do
ensino fundamental em uma escola de rede pública foi exitosa, tendo em vista que são de
faixa etária entre sete e oito anos de idade. A proposta se deu após o desenvolvimento de um
projeto de fábulas que foi realizado no decorrer de vinte dias e a produção de textos foi o
produto final. Mediante experiência analisaremos as produções, com intuito de refletirmos e
elucidarmos novas perspectivas. Diante disso, nossa pesquisa é documental, de natureza
descritiva analítica, tendo em vista que selecionaremos e analisaremos as produções de textos
dos alunos, a partir de recortes, utilizamos também a pesquisa bibliográfica, tendo como
aporte teórico Garcez (1998) Rojo (2001) Arcoverde (2004) Koch(1983) os quais elencará
pontos relevantes. Nesse sentido, as reflexões desse trabalho visa conhecer melhor o conceito
de texto e sua importância, os desafios e possibilidades ao propor escrita de texto, e o relato
da experiência na sala de aula, envolvendo produções textuais, tendo como gênero textual
(fábulas) realizada por alunos do 2º ano do ensino fundamental. Assim, a pesquisa nos instigou
a não apenas analisar a experiência das produções, como também refletir em possíveis ideias
para incentivar a produção do texto em sala de aula.
Palavras-chave: Produção textual. Alunos. Experiência. Sala de aula.
INTRODUÇÃO
A produção de textos em qualquer modalidade de ensino é indispensável, pois, faz
parte do processo de construção social do indivíduo, visto que ao produzirmos, estamos em
interação, pressupondo que alguém irá ler nossa produção. Desse modo, neste trabalho,
visamos compartilhar a experiência do trabalho envolvendo produção de textos realizadas por
alunos do 2º ano do ensino fundamental, crianças entre 7 e 8 anos de idade.
Trabalhar texto resulta no desenvolvimento de muitas criatividades, pois os alunos são
capazes, evidente que é necessário ter um foco para escrever, motivo, isto é, o que dizer, bem
como usar de estratégias para produzir. Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a
importância da produção textual realizada na sala de aula, porque nem sempre escrevemos
como falamos, vale ressaltar que para realizar a produção é preciso um direcionamento, como
também função social.
Para tanto, escolhemos a pesquisa documental, pelo fato de possibilitar analisarmos
um material inédito, e a partir desse material compreender com mais propriedade as
perspectivas que essa experiência nos proporcionou, bem como, questionamentos, tais como:
7
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Por que propor produção de textos? Quais desafios surgem? Os alunos demonstram
interesse? O projeto foi realizado, a partir de um trabalho com fábulas, desempenhado no
penúltimo mês do ano de 2017, no percurso desse mês, liamos diariamente uma fábula. Dessa
forma, foi possível perceber o interesse dos alunos pela contação, e no final encerramos com
as produções. O trabalho pautou-se na perspectiva qualitativa e também pesquisa
bibliográfica.
Produzir um texto, então, nos remete a discursos que alguém já disse, os que não
foram ditos ou ainda os que estão por dizer, ocorre um embate dialógico que se dar por meio
de gêneros textuais ou discursivos, cada um com sua percepção individual (ARCOVERDE, 2004)
Esses gêneros podem ser orais ou escritos com finalidades específicas, sendo que a escola
possui papel relevante em meio aos desafios e por vezes resistência.
Portanto, compreendemos que é uma necessidade da vida cotidiana, pois o texto não
está presente apenas na sala de aula, o qual faz parte da esfera acadêmica, mais, também em
outras esferas, outras situações de uso da linguagem que nos deparamos diariamente e esse
processo precisa ter um significado para ser construído. Por isso, discutiremos as perspectivas
e importância em trabalhar com produções textuais, os desafios ao propor escrita de texto, e
refletiremos a respeito da experiência da produção de texto na sala de aula, realizada pelos
anos do 2º ano do ensino fundamental.
METODOLOGIA
Caminhos da pesquisa
A pesquisa tem por objetivo analisar produções de textos dos alunos do 2º ano do
ensino fundamental, tais produções foram construídas a partir de um projeto de fábulas, o
qual finalizou com os textos. Em virtude disso, nossa pesquisa é documental, descritiva
analítica, pois selecionaremos alguns recortes dos textos produzidos pelas crianças para
analisar, a pesquisa também tem caráter bibliográfico.
De natureza qualitativa, pois será analisado o texto inédito dos alunos. Assim sendo,
nos questionamos: por que trabalhar o texto na sala de aula? E os alunos, demonstram
interesse? Usam da sua criatividade? Ou apresentam resistência?
Por isso, discutiremos a importância de trabalhar com produções textuais, os desafios
ao propor escrita de texto, e refletiremos a respeito da experiência da produção de texto na
sala de aula, realizada pelos anos do 2º ano do ensino fundamental, crianças entre 7 e 8 anos
de idade.
Conceituando texto e sua importância
A palavra texto vem do latim textos, us que significa ‘tecer, fazer tecido, entrançar,
entrelaçar; construir sobrepondo ou entrelaçando, compor ou organizar o pensamento nas
modalidades escrita e oral’. Nesse sentido, compor um texto, é a realização de enunciados
inseridos em uma dada esfera de comunicação, a partir da linguagem escrita ou oral. Para
(BAKHTIN, 1979, p. 293) “a fala só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados de
um indivíduo”.
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Produzir um texto não é fácil, pois é preciso todo um processo de planejamento,
revisão, reescrita, finalidade e ideias, como também a coerência e coesão, situada numa
situação de produção significativa, conforme Rojo:
A linguagem escrita deve se consistir como discurso (texto) significativo, inserido numa
situação de produção significativa, formatado num gênero, ao invés de se enfocar letras, sons,
palavras, estruturas gramaticais ou textuais (ROJO, 2001, p.173).
Texto do ponto de vista linguístico significa,“[...] qualquer passagem falada ou escrita,
que forma um todo significado, independente de sua extensão” (FÁVERO e KOCK, 1983, p.
25). Percebemos, conforme a visão dos autores que o texto precisa está entrelaçado de
significado, independentemente que seja na modalidade escrita ou oral.
Garcez (1998, p. 66) conceitua texto como:
Uma unidade linguística, um exemplar concreto e único, o produto material de uma ação
verbal, que se caracteriza por uma organização de elementos ligados entre si, segundo regras
coesivas que asseguram a transmissão de uma mensagem de forma coerente.
Mediante a citação, entendemos que o texto não é constituído de palavras soltas ou
frases sem conexão, mas tem um motivo relevante, a escrita é relacionada a propostas que
está inserida em um contexto de uma dada situação, a qual é necessária organização,
conforme salienta o autor, e um suporte de orientação. Tendo em vista a importância do
texto, é pertinente desenvolver esse trabalho no inicio da vida escolar da criança, assim sendo,
por entender a relevância desse trabalho, foi desenvolvido um projeto de contação de fábulas,
o qual teve por objetivo principal a produção de um texto, como produto final.
DESAFIOS E POSSIBILIDADES AO PROPOR ESCRITA DE TEXTO
Nos dias atuais, percebemos que muitos alunos apresentam resistência para produzir
textos, geralmente justificam a ausência de ideias, muitos não possuem o hábito da leitura,
alguns não tem ânimo, outros escrevem, mas com grande dificuldade, e esses desafios, muitas
vezes desestimulam o próprio professor, contudo, é de fundamental importância propor a
escrita de texto, pois, faz parte da necessidade de comunicação no nosso dia a dia.
Os profissionais da educação são os principais responsáveis para formar um cidadão
crítico reflexivo, capaz de lutar por seus ideais e com habilidade na escrita, claro, que isso
depende do planejamento, da prática cotidiana flexível.
Para alguns a experiência de escrever pode ser prazerosa, entretanto, para outros
pode parecer conflitante, todavia, sabemos que escrever é uma prática social,
consequentemente a escrita estará relacionada a algum gênero textual e também é
necessário motivação, isto é, ter uma razão para escrever.
Afinal escrever não é algo espontâneo, ou um dom no qual apenas algumas pessoas
possuem, mas escrever exige muita leitura, é algo sério, e tal habilidade não só pode como
deve ser desenvolvida vinculado às práticas sociais de um dado contexto.
O professor enquanto mediador/orientador deve incentivar a escrita de texto,
mostrando para os alunos que escrever é criar, inovar, compartilhar ideias, adquirir novas
informações e atribuir significados, para tanto, precisamos possibilitar. (LIBÂNEO, 2000, p. 55)
“(...) a escola deve ir se tornando uma estrutura possibilitadora de atribuição a significados à
informação, propiciando aos alunos os meios de busca-la, analisa-la, para darem-lhe
significado pessoal”.
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A escola não deve olhar para os obstáculos, mas para as possibilidades, pois todos os
alunos possuem habilidades diversas e muita criatividade, entretanto, esse elemento precisa
ser despertado, regado, assim como regamos uma planta para crescer, uma criança também
necessita ser estimulada a situações reais que motive o desenvolvimento da escrita, e isso
ocorre passo a passo, afinal não é fácil redigir um texto, inclusive adultos apresentam
dificuldades, o que dirá crianças.
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PRODUÇÃO DE TEXTO EM SALA DE AULA
Eu, Adriana Oliveira Dutra, professora do 2º ano do ensino fundamental, desenvolvi no
final do ano letivo 2017, um projeto de contação de fábulas, no qual o principal objetivo seria
trabalhar construção de textos. A turma era constituída por vinte e um alunos, entre sete e
oito anos de idade, cinquenta por cento da turma conseguiu produzir, ou seja, doze alunos,
vale ressaltar que dentre os doze, dois fizeram com ajuda, os demais (nove) no processo de
alfabetização, representaram por meio de desenho e/ou frases.
O projeto começou a ser realizado no dia dez de novembro do ano de 2017,
iniciávamos a aula com a contação de fábulas, cuja mesma discutíamos, a partir de interações
orais, nas quais os alunos relatavam hipóteses dos acontecimentos das histórias. Interessante,
que eles compreendiam a moral da história, inclusive, salientavam situações da realidade
cotidiana. Observando todo esse interesse, pensei na construção do texto, envolvendo o
gênero estudado. Durante esse período de contação os alunos faziam a recontação, criavam
possibilidade de outro final para a história entre outros pontos que foram exitosos. Algumas
vezes solicitei a representação em desenhos, na condição de escriba, fazíamos pequenos
resumos coletivos no quadro, enfatizando a estrutura, pontuação e organização na escrita,
escrevíamos palavras chave referente à contação entre outras situações.
Entretanto, apesar da boa experiência que vivenciamos, para escrita do texto, parte
dos alunos demonstraram resistência, foi um desafio, pois, enfatizavam que não iam
conseguir, era difícil entre outros questionamentos. Mesmo em meio a todos esses desafios,
eles conseguiram, vale ressaltar, que as crianças no processo de alfabetização, poderiam
produzir a história por meio de desenhos e/ou frases. De uma turma de vinte e um alunos,
dez conseguiram sozinhos, apenas com alguns encaminhamentos, dois conseguiram somente
com ajuda e o restante representou de outras formas.
Nesse sentido, o trabalho visa relatar o processo de construção dos textos, a partir da
análise das produções, para tanto selecionamos, imagens de alguns recortes dos textos dos
pequenos, as mesmas mostram grande dificuldade, evidente, que é normal, tendo em vista a
faixa etária que eles se encontram. Alguns criaram fábulas, outros criaram histórias “pessoais”
e alguns escolheu e escreveu a fábula que mais gostou conforme o modo como entendeu.
Desse modo, apesar de solicitar a criação de uma fábula, todas as produções foram
consideradas, pois, fazem parte da criatividade de cada um.
O processo de escrita do texto, a partir da participação do outro, relação entre
professor e aluno conduz a reflexão e o cognitivo começa a ser explorado “é pela via da
reflexão das práticas interativas sobre a escrita no universo escolar que o paradigma
cognitivista começa a ser superado, dando lugar às reflexões socioconstrutivistas e
sociointeracionistas” (GARCEZ 1998, p. 42).
Portanto, os textos produzidos foram muito significativos, um dos maiores desafios,
foi o árduo trabalho em convencer aos alunos que eles eram capazes, a estrutura ainda não
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está coerente, assim como pontuação, parágrafo, acentuação e escrita das palavras conforme
as regras ortográficas, porém, esses pontos enfatizados fazem, parte do processo de
aprendizagem que as crianças estão adquirindo, afinal, tudo é muito novo e essa proposta foi
apenas uma experiência, que buscou incentivar o aluno traçar seu caminho, usar da
criatividade e compreender que construir texto é muito importante e pode ser divertido.
Abaixo, segue imagens a serem analisadas:
TEXTO 1

TEXTO 2
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TEXTO 3
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TEXTO 4

O primeiro texto apresenta uma das fábulas que a criança escolheu, conforme a
proposta, a mesma ainda não consegue organizar o texto em parágrafos, contudo, escreveu a
partir da contação de histórias que ouviu, fazendo uma ligação de ideias, com sentido,
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evidente que demonstra muitos erros ortográficos, mas, sabemos que faz parte do processo
de aprendizagem.
O segundo texto foi criado pela criança, ela escreveu sobre suas amigas, se incluindo
na história, iniciou o texto com letra maiúscula, assim como o título e nomes das demais
crianças, percebe-se que ela cometeu poucos erros ortográficos, porém, não fez a pontuação,
bem como, parágrafos. Mesmo assim, conseguiu fazer, de modo, que é possível entender a
escrita e o contexto da produção.
No terceiro texto a criança escolheu parte do título de um dos personagens da fábula,
entretanto, preferiu criar outra história, diferente do livro, escreveu dentro de um contexto,
com uma intencionalidade, apresenta algumas palavras faltando letras, mas, é possível
compreender, pois, ela usou da criatividade e conexão entre as ideias.
O quarto texto foi produzido a partir de uma das fábulas que a criança ouviu,
interessante que ela criou no final da história uma nova moral, durante a escrita ela
demonstrou coerência e coesão, escreveu com pouquíssimos erros ortográficos, iniciou com
parágrafo e letra maiúscula, utilizou vírgulas, travessão, dois pontos, demonstrando
preocupação com o leitor, inclusive com a letra. Claro, que é necessário aprender a organizar
o texto em parágrafos, pontuação correta, entre outros pontos.
A partir da analise dos quatro textos selecionados, percebemos que as crianças
exploraram sua criatividade, direcionou a ideia, tendo um foco, uma motivação para escrever.
A experiência das produções foi bastante significativa, pois, foi possível compartilhar ideias e
produzir textos.
CONCLUSÕES
Este trabalho teve por objetivo refletir sobre a produção de textos, realizadas na sala de
aula, por alunos do 2º ano do ensino fundamental, cujo mesmo, foi possível discutimos e
aprofundamos o conceito de texto, bem como sua importância e desafios na
contemporaneidade. No percurso deste trabalho enfatizamos ideias de teóricos, bem como a
interação entre alunos e professor. Além disso, relatamos a experiência exitosa que
alcançamos ao propor aos alunos a produção de textos.
Mesmo em meio às barreiras, os resultados foram significativos, sob um olhar
reflexivo. Enfim, compreendemos que precisamos trabalhar textos com nossos alunos desde
a base, para que assim, os mesmos não venham apresentar muitas dificuldades posteriores,
afinal, desenvolver produção textual é imprescindível e nos deparamos com essa proposta
durante toda a nossa trajetória acadêmica.
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A CONTRIBUIÇÃO DE JOGOS COMO APOIO PEDAGÓGICO PARA FIXAÇÃO DE CONTEUDOS
MATEMÁTICOS NO ENSINO MÉDIO
Ângelo Gustavo Mendes Costa8
Cláudio Márcio Medeiros de Azevedo9
RESUMO: Com base em dados fornecidos pelos órgãos oficiais como o MEC, e, por entidades
não governamentais sabemos que, em nosso país, há tempos, observa-se que a matemática
tem sido alvo de grandes discussões. Talvez pelo fato de ser uma disciplina considerada
complexa, podendo causar no educando o desinteresse em querer aprender. E, talvez por isso,
vem ocupando o lugar como a disciplina que mais reprova o aluno na escola. Baseado nesse
contexto, o presente trabalho irá apresentar resultados de uma pesquisa realizada na escola
SESI em Mossoró, no qual irá mostrar como os jogos podem influenciar de forma positiva no
processo de construção do conhecimento matemático nas turmas do primeiro ano do ensino
médio. Acreditamos que este trabalho poderá contribuir significativamente, por trazer alguns
resultados que mostram que para as turmas pesquisadas, a metodologia empregada, que
foram atividades com a utilização de jogos didáticos desempenharam um papel importante
na sala de aula. Contribuindo para a aprendizagem dos alunos. As análises feitas durante a
pesquisa demonstraram resultados positivos no desempenho escolar dos alunos. Pois, o uso
de tais materiais didáticos evidenciou a construção de conhecimento a partir da utilização dos
mesmos no contexto da pesquisa, e, com isso, melhorou a realidade do ensino da matemática
no contexto acima citado.
Palavras chave: Jogos Matemáticos. Aprendizagem Significativa. Educação Matemática.
1. INTRODUÇÃO
Mesmo diante da importância da Matemática, reconhecida e percebida pela maioria
dos indivíduos, ela tem sido a disciplina que mais reprova, e ainda mesmo que exista uma
aprovação, sente dificuldade em utilizar os conhecimentos matemáticos adquiridos e não
consegue efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental importância. As tabelas 1, 2 e
3 irão mostrar o desempenho dos alunos no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica nos anos de 2005 a 2015 e as projeções até 2021.
Tabela 1: IDEB 2005 a 2015 e Projeções para o BRASIL 2021

Fonte: Saeb e Censo Escolar.
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Analisando a tabela 1, podemos perceber nitidamente que os alunos se encontram em
níveis de aprendizagem muito baixos uma vez que, as médias do nosso país encontram-se
abaixo da média desejada internacionalmente (6,0).
Tabela 2: IDEB 2005 a 2015 e Projeções para o RN 2021

Fonte: Saeb e Censo Escolar.

Especificando mais ainda, a tabela 2, apresenta os resultados do estado do Rio Grande
do Norte, assim vemos que no nosso estado a situação é ainda mais agravante, pois encontrase muito abaixo da média, o que se torna uma questão preocupante para nós, enquanto
educadores. Na maioria das vezes, a culpa é direcionada aos alunos e não aos educadores,
porém, vemos que, nem sempre os nossos alunos são tão culpados assim, pois, muitas vezes,
a escola, os entes federados e educadores não tem a plena consciência de analisar se estamos
fazendo um trabalho onde a aprendizagem dos nossos alunos é colocada em primeiro plano
ou\e se as ferramentas que estamos utilizando para ministrar nossas aulas são bem utilizadas
e compreendidas pelos alunos. Na maioria das vezes os alunos são reprovados sem que haja
a preocupação com a forma de ensino, ou se a mesma promoveu uma aprendizagem
significativa.
A situação do nosso estado e do nosso país, no tocante a qualidade do ensino e da
aprendizagem, tem trazido grandes preocupações na área acadêmica, em especial, no que diz
respeito ao ensino e aprendizagem em Matemática. Tal contexto tem gerado várias
discussões, pois, a busca incessante de um caminho que aponte soluções no sentido de
superar o fracasso escolar, particularmente no ensino da matemática, nos coloca a todo o
momento a analisar as várias teorias educacionais.
O objetivo dos professores de matemática deverá ser o de ajudar as pessoas
a entender a Matemática e encorajá-las a acreditar que é natural e agradável
continuar a usar e aprender Matemática. Entretanto, é essencial que
ensinemos de tal forma que os estudantes vejam a Matemática como uma
parte sensível, natural e agradável. (BRITO, 2001, p.43).

Muito se tem discutido acerca de novas metodologias de ensino de Matemática, onde
o aluno deixa de ser um “depósito” de conteúdo, passando a ser um dos construtores do
conhecimento. O objetivo dessas metodologias, sempre tem o propósito de chamar a atenção
do aluno, fazendo com que ele tenha um interesse em aprender. Sendo assim, o jogo pode
ser um excelente material a ser utilizado, pois é possível verificar uma relação muito estreita
com a educação. Isso é possível porque o jogo pode ser aprendizagem de vida, além de colocar
em movimento energias da mesma natureza das atividades concretas ou reais reunidas sob a
denominação um tanto vaga de vida. Isto é, o jogo não está somente ligado ao que é diversão
e prazer, mas também ao cálculo, raciocínio e operação, entre outros processos (BROUGÈRE,
1998).
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Para analisar a eficácia dos jogos matemáticos como utilitários e facilitadores da
aprendizagem, o principal objetivo da pesquisa é apresentar como os jogos podem influenciar
de forma positiva no processo de construção do conhecimento matemático nas turmas de
primeiro ano da Escola SESI, situada à Rua Benjamin Constant, Doze anos, Mossoró/RN. A
escola trabalha com 5 turmas de ensino médio, sendo distribuída em 3 turmas da primeira
série, 1 turma na segunda série e outra turma na terceira série.
2 UMA INCURSÃO PELA HISTÓRIA DA CONTRIBUIÇÃO DE JOGOS NO PROCESSO ENSINO E
APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA
Promovendo um breve apanhado histórico, vemos que Froebel foi o primeiro a inserir
o jogo no trabalho pedagógico com a criação do Kindergarten na Alemanha, conhecido
atualmente como jardim de infância. Já em sua época ele percebe a importância do jogo no
âmbito intelectual, moral e físico para o desenvolvimento da criança, como um todo
(KISHIMOTO, 1998).
Já no Brasil, o uso de jogos no ensino da matemática foi incentivado pelo movimento
Escola Nova, seguido pela Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário
(CADES). “Professores que ministravam cursos de capacitação, financiados pela CADES,
ofereciam ênfase ao lúdico nas aulas para estimular e motivar os alunos pelo gosto a
Matemática [...]”. (JANUÁRIO, 2008).
Vimos que, o uso do jogo como ferramenta pedagógica não é uma atividade recente,
mas, ainda assim, pouco utilizadas pelos professores da área em estudo, seja por desinteresse
ou falta de conhecimento. Em Vygotsky (1989), ele defende que os jogos no ensino da
Matemática têm o objetivo de fazer com que os adolescentes gostem, motivem-se e
percebam que aprender matemática pode ser muito prazeroso, mudando a rotina da classe e
despertando o interesse do aluno envolvido. A aprendizagem através de jogos, como dominó,
palavras cruzadas, memória e outros permitem que o aluno faça da aprendizagem um
processo interessante e até divertido. Segundo Vygotsky:
[...] através do brinquedo a criança aprende a agir numa esfera cognitivista,
sendo livre para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o brinquedo
estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento
da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. (VYGOTSKY,
1989. p. 27).

Ainda falando sobre a utilização de jogos educacionais no ensino de matemática,
podemos citar a pesquisa de Melo e Sardinha (2009), onde relata as questões relacionadas as
estratégias de ensino de matemática. Focando principalmente na forma diferenciada de
apresentar os conteúdos. A pesquisa foi realizada em uma turma do fundamental 2, e analisou
o comportamento dos alunos durante os jogos apresentados e como eles se apresentavam
diante das situações que apareciam durante o jogo.
Podemos citar também o trabalho de Azevedo (2010) onde ele apresenta resultados
de uma pesquisa de campo, realizada com duas turmas do ensino fundamental 2, onde o
principal objetivo foi investigar se os jogos realmente apresentavam resultados positivos no
processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A pesquisa foi realizada com duas turmas de
mesma série, onde em uma das turmas ele trabalhou todo o conteúdo de forma tradicional,
usando apenas quadro, giz e o livro didático. Já na outra turma, ele trabalhou os mesmos
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conteúdos, porém de forma lúdica, sempre mostrando os conteúdos através de jogos e
brincadeiras, e o resultado apresentado foi que a turma onde estava sendo desenvolvido o
conteúdo através de jogos, teve um melhor desempenho na avaliação, mostrando assim que
os jogos, quando aplicados como uma metodologia bem trabalhada e bem planejada,
realmente pode surtir efeitos positivos na sala de aula.
Percebemos assim que o uso do jogo tem vantagens para professores e alunos. Quanto
aos professores eles podem aderir à metodologia, sendo motivados pelo empenho dos alunos.
As restrições apresentadas pelos professores se referem principalmente ao investimento
temporal e financeiro para aquisição ou confecção de material, fato que poderá ser
solucionado com a implantação de um laboratório de ensino de matemática nas escolas, onde
os materiais poderão ser confeccionados pelos próprios alunos utilizando materiais de baixo
custo. Quanto aos alunos, eles poderão ser privilegiados, no tocante a aprendizagem, já que
eles serão avaliados e diagnosticados em dois momentos; assim, o professor buscará novas
estratégias de ensino que maximizem a aprendizagem do aluno.
2 METODOLOGIA
O público participante da pesquisa é formado por alunos dos primeiros anos do ensino
médio da Escola SESI. De acordo com o perfil traçado pela estratégia metodológica da
pesquisa foram indicados para o estudo de caso as três turmas de 1º ano. A pesquisa foi
desenvolvida utilizando os jogos como o principal recurso.
As aplicações dos procedimentos de ensino e dos instrumentos de investigação para
acompanhamento ocorreram durante as aulas de Matemática e de oficina tecnológica,
durante o período de outubro a novembro de 2017. No processo de aplicação do conteúdo e
de acompanhamento do método de ensino foram observados, em primeira instância o
aspecto comportamental dos grupos de alunos observados.
A execução foi, basicamente, dividida em quatro etapas. Na primeira etapa foi
realizada a escolha da turma a ser trabalhada a pesquisa, onde a escolha de se trabalhar com
as turmas dos primeiros anos, se deu pelo fato de se ter mais aulas nas turmas. Pois, além das
aulas de matemática que eram 3 aulas semanais, tinham também uma aula de oficina
tecnológica, o que demandava mais tempo e ficaria mais viável se trabalhar. No segundo
momento teve uma explanação sobre o ensino da matemática através de jogos, onde nesse
momento eles tiveram a oportunidade de conhecer os conteúdos que existiam por trás dos
jogos, como também perceber que era possível aprender brincando. Na etapa seguinte, foi
feito uma divisão de grupos entre os participantes. É importante frisar que em cada sala
continha em média 40 alunos, deste modo, ficou subdivididos em 5 grupos de 8 alunos para
cada turma.
Os conteúdos trabalhados durante o período de pesquisa foram os tipos de funções
como também a parte de sequências, progressão aritmética e geométrica. A escolha dos
conteúdos se deu através de conteúdos que eles já tinham vistos no bimestre anterior, como
também o conteúdo que seria trabalhado no bimestre em que estava ocorrendo a pesquisa.
Nesse mesmo momento, também ocorreu a divisão dos grupos para saber quem ficaria
responsável por cada conteúdo.
Após feita a divisão de grupos e conteúdo, eles tinham que trazer algum jogo, ou fazer
adaptações de outros jogos, mas que envolvesse os conteúdos que tinham sido sorteados.
Deste modo, os grupos apresentavam o seu jogo, explicavam as regras, e mostravam o

71

conteúdo que estava dentro daquele material. Com isso o estudo teve o intuito de aprimorar
a capacidade de concentração dos alunos que ainda não haviam tido a experiência em estudar
utilizando o recurso de jogos de uma forma sistematizada.
A figura 1, apresenta parte das apresentações dos grupos de alunos. Onde eles
optaram por fazer suas apresentações nas mais variadas dependências da escola, pois tiveram
alguns grupos que preferiram trabalhar jogos de tiro ao alvo, em que precisava da área externa
da sala de aula.
Figura 1: Apresentação dos Jogos Confeccionados

Função Afim e Função
Quadrática

Função Afim

Função Afim e Função
Quadráica

Função Exponencial e
Função Logarítmica

Sequênicas, P.A. e P.G.

Função Exponcial e
Função Logarítmica

Fonte: Acervo do Pesquisador

Na figura 1, também é perceptível a participação ativa dos alunos, com isso facilitou
bastante a compreensão dos assuntos abordados, como também instigou a aprendizagem dos
conteúdos trabalhados.
3 RESULTADOS
Para fazer as análises dos dados o principal instrumento empregado foram as provas
aplicadas no 4º bimestre, uma vez que a escola exigia uma prova para fechar as notas desses
alunos. É importante frisar, que não deixou de ter observação diária dos alunos em sala,
sempre observando o comportamento, a atenção e a participação durante as construções e
desenvolvimentos dos jogos.
As provas eram ambas aplicadas as três turmas que envolviam a pesquisa, onde este
procedimento permitiu qualificar os dados e ampliar a compreensão, no tocante a matemática
destes jovens a partir de suas próprias explicações, de suas vivências, da cultura lúdica local e
da convivência direta com os alunos. A prova continha 10 questões sendo 5 questões objetivas
e 5 questões subjetivas, e todas as questões envolviam os conteúdos que foram trabalhados
na pesquisa, e para um melhor entendimento iremos mostrar através de gráficos alguns
resultados obtidos através das notas dos alunos envolvidos na pesquisa.
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Gráfico 1: Rendimento dos alunos da 1ª Série A

Resultado 1º Ano "A"
Quantidade de Alunos
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0
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9,0 - 10,0

Intervalo de Notas
Fonte: Acervo do Pesquisador

O gráfico 1, mostra que uma quantidade significativa de alunos ficou com notas acima
de 7,0. Por outro lado, podemos observar que 10 alunos ficaram com uma nota abaixo de 6,0.
Na turma “A” pode-se constatar que apesar de 10 alunos terem ficado abaixo da média, a
participação durante o projeto foi válida, pois mostraram empenho e dedicação nas
construções.
Gráfico 2: Rendimento dos alunos da 1ª Série B

Quantidade de Alunos

Resultado 1º Ano "B"
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9,0 - 10,0

Intervalo de Notas
Fonte: Acervo do Pesquisador

No gráfico 2, podemos perceber que apenas 7 alunos ficaram abaixo da média, por
outro lado uma grande parte da turma ficou com a nota acima de 8,0. A turma “B”, sempre
teve um grande envolvimento nas atividades feitas durante a execução do projeto, mostrando
bastante interesse nas construções e também nos conteúdos abordados.
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Gráfico 3:Rendimento dos alunos da 1ª Série C

Resultado 1º Ano "C"
Quantidade de Alunos
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Intervalo de Notas
Fonte: Acervo do Pesquisador

No gráfico 3, podemos perceber que apenas 6 alunos ficaram com a nota abaixo de
6,0, onde gerou uma grande surpresa, pois a turma “C”, era um pouco trabalhosa durante a
realização da pesquisa, pois, se mostravam menos envolvidos quando íamos inserir os
conteúdos matemáticos. Porém, eram bastantes aplicados no desenvolvimento dos jogos,
como também caprichavam no acabamento dos materiais produzidos.
4 CONCLUSÃO
A análise dos resultados mostrou a validade do uso de jogos nas atividades
desenvolvidas na pesquisa. Pois, durante o período pesquisado tínhamos uma grande
preocupação, que era o fato de alguns alunos das turmas pesquisadas já tinham notas
suficientes para aprovação anual, isso nos deixou com receio que esses alunos não tivessem
o interesse em participar, ou até mesmo o interesse na prova final.
Todos esses resultados mostraram o quanto os jogos podem ser utilizados para a
aprendizagem do aluno, sobre o próprio processo de investigação matemática. Com isso,
concordamos com Moura (1994), quando afirma que:
Para nós, a importância do jogo está nas possibilidades de aproximar a
criança do conhecimento científico, vivendo virtualmente “situações de
solução de problemas que os aproximam daquelas que o homem realmente
enfrenta ou enfrentou”. (MOURA, 1994b, p.24)

É perceptível a aceitação por parte dos alunos e, desta forma, a Matemática se torna
mais acessível e prazerosa. Eles se envolvem pelo aspecto lúdico dos jogos, mas, a finalidade
educativa está sempre presente e eles ampliam o conhecimento. É observável, que os
resultados obtidos e a análise processada indicam que é possível o uso de jogos em sala de
aula, no ensino da Matemática. Portanto, o jogo, nesta pesquisa, mostrou-se um instrumento
eficaz para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática, revelando, assim, indícios de
uma aprendizagem significativa para os alunos.
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“SERTÃO LITERÁRIO”: A valorização da cultura nordestina em ações de letramento e
alfabetização do PIBID/UFC
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma atividade denominada “Sertão Literário”, inserida na
IV edição do projeto “Sarau Literário”, experiência desenvolvida pelo PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), Programa do Governo Federal vinculado a
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior) do subprojeto de
Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC) realizado na Escola Municipal Alvorada,
atendendo em torno de 400 crianças na faixa etária entre 3 a 8 anos, localizada no município
de Fortaleza/ Ce. A IV edição do “Sarau Literário” foi vivenciada de março a junho de 2017,
com o objetivo de promover o incentivo a leitura com ludicidade, inserindo neste contexto a
musicalidade e a cultura nordestina, por meio das obras dos cantores: Raimundo Fagner, Elba
Ramalho e Luiz Gonzaga que retratam em suas músicas a realidade do sertão do nordeste. O
trabalho fundamentou-se em autores como: Bréscia (2003), Del Bem; Hentschke (2002),
Maluf (2009), Snyders (1994) e Soares (2011) que tratam da perspectiva do letramento e
alfabetização, ludicidade, bem como da musicalidade na educação. O evento “Sertão
Literário” aconteceu na biblioteca da escola com duração de dois dias, contemplando 22
turmas. Na ocasião o espaço foi montado com vários objetos que retratam o sertão
nordestino, como por exemplo: vasos com cactos, potes de barro, peneiras, fogueira artificial,
redes, varal montados com cordéis, gênero literário popular na região, tudo em consonância
com o acervo literário da biblioteca. Cada turma era encaminhada para o espaço com sua
respectiva professora em horários pré-estabelecidos, sendo atendida pelo grupo PIBID,
composto por seis (06) bolsistas de iniciação a docência, uma (01) professora supervisora e
um cordelista convidado. As atividades eram desenvolvidas das seguintes formas:
apresentação do espaço ornamentado, manuseio de instrumentos musicais, vídeo biográfico
dos cantores homenageados, roda de conversa com um cordelista convidado, apreciação e
leitura de cordéis e contação de história. No decorrer da atividade do Sertão Literário foi
possível constatar, por parte das crianças e professoras, o encantamento com a exposição dos
objetos, o acervo literário, bem como as atividades com práticas de leitura de forma lúdica e
participativa, havendo assim uma interação e valorização da cultura nordestina. Portanto,
acreditamos na importância de inovar e propor tal temática envolvendo a expressão histórica
e cultural nordestina, promovendo encantamento, reconhecimento cultural, reflexão e
valorização da literatura, possibilitando assim, uma aprendizagem significativa no contexto
escolar.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta ação desenvolvida pelo Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) por meio do subprojeto de Pedagogia da Universidade Federal
do Ceará (UFC), denominado “Alfabetizar letrando na Educação Infantil e Ensino Fundamental
I: promovendo uma aprendizagem significativa com ludicidade”. O PIBID, programa do
governo federal vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior
(CAPES), foi instituído no ano de 2007 pelo governo federal, e ampliado entre os anos de 2009
e 2010, tem como proposta a valorização dos futuros docentes durante o processo de
formação, integração do ensino superior com a educação básica, e como objetivos a
valorização do magistério, a inserção dos estudantes de licenciatura nas escolas públicas, a
troca de experiências entre os professores que atuam nas escolas e os bolsistas e, sobretudo,
a formação de professores qualificados para atuarem na Educação Básica.
O subprojeto Pedagogia conta com 17 bolsistas licenciandos, 03 professoras
supervisoras e 01 professora coordenadora de área, atuando em três escolas públicas no
município de Fortaleza/Ce. A organização do trabalho no subprojeto se dá da seguinte forma:
durante 08 horas semanais os bolsistas realizam atividades nas escolas, somando mais 04
horas semanais para organização do planejamento de aulas, sessões de estudos,
desenvolvimento de projetos, dentre outras atividades.
Neste trabalho relatamos uma ação denominada “Sertão Literário” atividade
desenvolvida como abertura do projeto “IV Sarau Literário do PIBID: Eu canto Cultura: hei de
ensinar que por todos os cantos há um canto escondido” vivenciada de março a junho de
2017, com o objetivo de incentivar a prática da leitura com ludicidade, inserindo neste
contexto a musicalidade e a cultura nordestina, por meio das obras dos cantores Raimundo
Fagner, Elba Ramalho e Luiz Gonzaga, os quais retratam em suas músicas a realidade do sertão
do nordeste. O projeto foi realizado na Escola Municipal Alvorada, que atende cerca de 400
crianças com faixa etária entre 03 e 08 anos.
Utilizando a Pedagogia de Projetos como metodologia das ações do subprojeto, as
ações propostas partiram da compreensão que o discente é sujeito ativo do processo,
envolvendo-se na experiência educativa, construindo conhecimento a partir de sua integração
às práticas vivenciadas (LEITE, 2007). Neste contexto, Ventura (2002, p. 5) pontua que
“primeiramente considera que os projetos devem ter uma dimensão interdisciplinar”. Ou seja,
promover por meio de ação planejada diferentes conhecimentos, levando dinâmica a ação
pedagógica e a aprendizagem, tendo em vista a educação integral das crianças, nos seus
modos cognitivos, afetivo e motor.
Concebendo que a alfabetização e o letramento são práticas distintas, porém
indissociáveis, Soares (2004, p.14) pontua sobre a correlação entre esses processos a seguir:
[...] a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas
sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este,
por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da
aprendizagem das relações fonemagrafema, isto é, em dependência da
alfabetização. (Grifo da autora)
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É nesta gama de relações que entendemos a utilização de diferentes ações dentro da
escola, a fim de possibilitar o contato e interação das crianças com variados gêneros textuais,
histórias, livros, utilização da biblioteca e outros espaços, podendo promover o interesse
significativo das crianças em práticas sociais de leitura e a utilização da língua escrita. Soares
(2010) aponta ainda que aprender a ler e a escrever e, além disso, fazer uso da leitura e da
escrita, transformam o indivíduo, levam o indivíduo a um outro estado ou condição sob vários
aspectos: social, cultural, cognitivo, linguístico, dentre outros.
Outro fator importante dentro da educação de crianças é a leitura de histórias, como
destaca Magda Soares (2009) atribuindo tal ação ao enriquecimento do vocabulário,
desenvolvendo a compreensão de textos, a imaginação, curiosidade e o estabelecimento de
relações entre fatos.
Maluf considera que a ludicidade é um importante meio a ser utilizado nas ações
pedagógicas, capaz de despertar motivação e interesse nas ações de letramento e
alfabetização, como pontua a seguir:
O educador deve propiciar à criança, por meio de atividades lúdicas, a
melhoria de suas formas de comunicação e expressão, desenvolvendo não
apenas a linguagem oral, mais também outras linguagens: gráfica (desenho,
recorte, colagem, pintura, etc.), mímica, música, dança, entre outras.
(MALUF, 2009, p. 66)

Sobre a musicalidade no âmbito da educação, Snyders (1994) defende que a música
tem importante papel na busca por uma aprendizagem prazerosa, capaz de despertar o
interesse das crianças, como destaca a seguir: “Propiciar uma alegria que seja vivida no
presente é a dimensão essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços dos alunos sejam
estimulados, compensados e recompensados por uma alegria que possa ser vivida no
momento presente.” (1994, p. 14). Bréscia (2003) corrobora com essa visão, apontando que
o aprendizado de música favorece o desenvolvimento afetivo, ampliando as atividades
cerebrais, melhorando o desempenho das crianças e integrando-as socialmente.
Com o intuito de valorizar a cultura nordestina usamos como fio condutor a música,
com suas letras enraizadas de características próprias da região do nordeste Brasileiro,
tais como aspectos: religiosos, políticos, sociais e culturais. Del Bem e Hentschke ressaltam
sobre a importância da música no resgate cultural bem como na formação da criança em
amplos aspectos:
A música pode contribuir para a formação global do aluno, desenvolvendo a
capacidade de se expressar através de uma linguagem não verbal e os
sentimentos e emoções, a sensibilidade, o intelecto, o corpo e personalidade
[...] a música se presta para favorecer uma série de áreas da criança. Essas
áreas incluem a “sensibilidade”, a “motricidade”, o “raciocínio”, além da
“transmissão e do resgate de uma série de elementos da cultura”. (DEL BEM;
HENTSCHKE, 2002, p. 52-53)

Portanto, consideramos importante no fazer pedagógico o estímulo do educador em
propostas educativas que visem uma educação multicultural, significativa e prazerosa, que
envolvam diferentes aspectos e aprendizagens e que despertem na criança a reflexão e o
senso crítico.
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METODOLOGIA
O “Sertão Literário” percorreu um caminho bem diversificado em suas ações,
trazendo muitos conhecimentos culturais visando à formação das crianças e outros
participantes da escola, como professoras, funcionários e familiares. A pretensão, na abertura
do evento, foi impactar positivamente as crianças e demais participantes, para que houvesse
um envolvimento coletivo nas atividades vindouras, no decorrer do projeto.
A Biblioteca da escola, espaço ainda pouco explorado pelos estudantes, foi o palco
principal para os acontecimentos do Sertão Literário, onde se buscou compor um cenário que
retratasse a cultura do sertão nordestino. Os elementos utilizados para ornamentação do
ambiente foram cabaças, vasos com cactos, potes de barro, peneiras, fogueira artificial, redes,
lamparinas, chapéu de palha, chapéu de couro, fotos pintadas, abano (utensílio em forma de
leque utilizado para atiçar fogo), varal montados com cordéis, dentre outros. Tudo em
consonância com o acervo literário do local. Vale destacar que parte dos objetos utilizados
foram oriundos de uma busca feita na localidade de Camilos Meruoca/Ce, pela professora
supervisora do programa, sendo ela de origem interiorana, deste local. A outra parte foi
cedida por familiares de um bolsista de iniciação à docência e por uma funcionária da escola.
O registro abaixo ilustra a riqueza do cenário montado, com o propósito de envolver as
crianças no mundo da imaginação e do encantamento com a literatura sertaneja.
Figura 1 – Biblioteca ornamentada para o “Sertão Literário”.

Fonte: Arquivo pessoal do grupo PIBID/PEDAGOGIA/UFC, 2017.

Na programação buscou-se contemplar elementos importantes como a arte, a
música, a literatura, vídeos, livros e instrumentos musicais, contando com a presença do
escritor cordelista cearense Paiva Neves, que apresentou seus cordéis - gênero literário
bastante valorizado na cultura sertaneja, conquistando lugar de destaque no evento por meio
de suas obras literárias e da paixão com que recitava em versos poéticos o modo de viver do
povo nordestino.
No que concerne às temáticas presentes nos cordéis, Silva afirma:
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[...]. incorporar os saberes de origem popular ao conhecimento acadêmico é
uma necessidade cada vez mais premente, na medida em que,
contemporaneamente, há uma estreita relação entre a valoração da
experiência de vida de cada indivíduo com o processo ensino-aprendizagem
e a democratização do saber. Ainda mais se tomarmos como referência a
cultura brasileira e sua multiplicidade de manifestações artísticas e culturais.
(2008, p.41)

A organização das atividades se deu da seguinte forma: cada turma seguia até a
biblioteca, conforme horário agendado, acompanhada pela sua respectiva professora, eram
acolhidas ao som de músicas dos artistas homenageados. Na sequência, a música era
substituída pela primeira roda de conversa, onde o grupo de bolsistas do PIBID juntamente
com a professora supervisora apresentavam o projeto e as atividades a serem executadas. As
crianças eram convidadas a apreciarem e interagirem com os livros, instrumentos musicais e
os demais objetos que compunham o cenário, proporcionando um momento bastante
interessante e lúdico. Depois puderam, por meio de um vídeo produzido pelos bolsistas,
conhecer um pouco sobre a biografia e obras dos cantores agraciados que retratam em suas
músicas a realidade do sertão, da cultura nordestina.
A programação seguiu com todos em volta de uma fogueira artificial, onde o
cordelista convidado apresentou suas obras, promovendo encantamento e muita
empolgação. As crianças mostraram-se bastante curiosas por aqueles livretos rústicos,
questionando sobre as ilustrações e outros aspectos. Nas obras apresentadas o autor fez
algumas adaptações dos contos de fadas, lendas, mitos, bem como outros assuntos bem
variados. Além de apresentar alguns de seus cordéis e recitar para as crianças, o cordelista
explicou sobre este gênero literário tão regional e popular. Destacou a força poética dos
cordéis, o uso das rimas, aspecto tão importante para o desenvolvimento da consciência
fonológica, e no processo de aquisição da leitura e da escrita.
Figura 2 - Cordelista Paiva Neves recitando cordéis

Fonte: Arquivo pessoal do grupo PIBID/PEDAGOGIA/UFC, 2017.
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A imagem dos sujeitos e do cenário possibilita perceber o interesse e atenção dos
envolvidos no processo de leitura e escrita a partir do cordel e da poesia, resultando em um
aprendizado significativo. Nesse processo, Ribeiro afirma:
Por ser um texto que pode dizer muito em poucas palavras, em que os sons
das palavras são um fato marcante, a poesia é um texto excelente para ser
trabalhado com alunos em processo de alfabetização. A linguagem poética
está presente na literatura popular, nos versos, nos cordéis e nas letras das
canções; é bastante familiar aos alunos, oferecendo uma boa ponte entre a
cultura oral e a escrita. (1999, p.78)

A programação se encerrou de forma diferenciada em cada turma, conforme a faixa
etária dos alunos. Alguns grupos optaram por explorar mais a exposição, outros preferiam
uma roda de conversa no qual foi possível dialogar sobre algumas curiosidades que surgiram
sobre os cantores, os objetos expostos, bem como a reflexão sobre a importância de resgatar
e valorizar a cultura e a identidade do nosso povo.
Inicialmente, o evento atendeu 11 turmas do turno da tarde, período em que os
bolsistas permanecem na escola. Devido ao sucesso da ação o sertão literário foi estendido
para o turno da manhã, atendendo mais 11 turmas, com o auxílio de professoras
colaboradoras e da supervisora do PIBID. Nesse contexto, fez-se necessário um ajuste na
programação, pois não foi possível contar com a presença do cordelista Paiva Neves no turno
da manhã. Contudo, as professoras responsáveis seguiram as atividades propostas no
cronograma e apresentaram as obras do cordelista e ainda fizeram a leitura da história “A vida
no sertão é feliz ou não?”, da autora cearense Dalila Jucá.
Figura 3 - Leitura de história pela supervisora do PIBID

Figura 4 – aluno do 2º Ano experimentando violão

Fonte: Arquivo pessoal do grupo PIBID/PEDAGOGIA/UFC, 2017.

As imagens revelam em detalhes a riqueza do ambiente criado para incentivar a prática
da leitura e da escrita na escola, fustigando a opacidade das paredes cinzentas, que deram
lugar ao colorido da rede, do tecido de chita, dos objetos escolhidos para realçar a vida do
sertão nordestino. Desta forma, não somente o ambiente ganha vida, mas o que se ensina na
escola adquire sentido e significado para cada uma daquelas crianças, independentemente de
sua idade ou nível de leitura e escrita.
Ressaltamos o quanto foi importante o evento ter contemplado todas as turmas,
possibilitando o acesso a uma vivência que agregou valores e conhecimentos sobre as
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características históricas, artísticas e culturais do povo nordestino, construídas ao longo dos
anos, devendo ser preservada pelas gerações.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O envolvimento da comunidade escolar no universo de valorização da cultura
nordestina e a imersão das crianças em práticas pedagógicas inovadoras num contexto
letrado, lúdico e encantado, a partir da ação do Sertão Literário, foi essencial para que
houvesse um maior interesse pelo projeto como um todo.
No decorrer do evento foi possível perceber a alegria e a espontaneidade com o qual
as crianças e adultos retratavam fatos que chamavam a atenção. As músicas geraram bastante
curiosidade, alegria e sentido em todos, a exemplo das músicas de Luiz Gonzaga que ao
ouvirem algumas crianças disseram: “o meu avô escuta essa música”. Outro exemplo foi a
exposição dos objetos no espaço da biblioteca, o que fez com alguns professores e visitantes
se emocionassem ao chegar no local, em virtude da identificação com suas raízes interioranas.
Aconteceu, ainda, o caso de uma professora que no momento da atividade explicou de forma
bem apropriada sobre o cacto e sua resistência à seca, bem como outros assuntos pertinentes
à identidade cultural nordestina. As crianças manifestavam prazer e alegria de estar
vivenciando um momento tão arrojado, por meio de um cenário marcado pela figura
sertaneja, músicas, vídeos, cordéis e literaturas diversas.
Enfatizamos que a utilização da biblioteca como o espaço utilizado para o
desenvolvimento da atividade do Sertão Literário despertou o interesse das crianças pelos
livros e as amplas possibilidades ofertadas pelo ambiente, promovendo ainda um aumento
significativo nas visitas das crianças ao referido espaço, tanto para o empréstimo de livros,
como pela realização de leituras espontâneas nos horários de intervalos.
Foi possível notar que utilização da música e da valorização cultural no “Sertão
literário” mostraram-se eficientes no despertar das crianças em ações de letramento e
alfabetização, promovendo um olhar reflexivo acerca da construção da nossa cultura,
estabelecendo um importante viés de resgate e manutenção da história nordestina.
CONCLUSÃO
É evidente que as ações do PIBID geraram empolgação e encantamento em todos os
participantes, pois trouxeram em seu bojo inovação, participação e significado para a vida
pessoal, social e acadêmica, principalmente para as crianças que demonstraram cada vez mais
a capacidade de aprender, ensinar e interagir com os outros e com o meio cultural, tornandose indivíduos ativos e transformadores.
Constatamos que no processo de letramento e alfabetização houve mais sentido, pois
a partir dos cordéis, das histórias e das músicas outras atividades de leitura surgiram,
tornaram-se fontes inesgotáveis de saberes e aprendizagem. Havendo também, por parte de
todos uma identificação com as características apresentadas na figura do nordeste,
evidenciando uma apropriação da cultura a qual pertencemos.
Podemos concluir que as ações efetivadas pelo projeto tiveram bastante sucesso,
produzindo impactos importantíssimos no processo de letramento com ludicidade por meio
da musicalidade na escola, demonstrando o valor de práticas pedagógicas comprometidas
com os diversos saberes e manifestações culturais transformadoras da escola e seus sujeitos.
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Com isso, engajamo-nos, cada vez mais, buscando efetivar ações inovadoras na rotina da
escola, promovendo atividades para além dos livros didáticos e ampliando os horizontes
formativos.
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O PROCESSO DE HISTORICIZAÇÃO DOCENTE E A QUALIDADE EDUCACIONAL
Lia Machado Fiuza Fialho13
Antoniele Silvana de Melo Souza14
Scarlett O'hara Costa Carvalho15
Francisca Mayane Benvindo dos Santos16
RESUMO: As transformações decorrentes da legislação educacional brasileira, com a
formulação de parâmetros ao perfil profissional docente para educação básica, conduziram a
um encadeamento de concepções e ideologias julgadas necessárias para o ensino de
qualidade por meio da atividade docente. Assim, o ensino possuiu uma expressividade
emblemada na figura do professor, como um profissional detentor de conhecimentos,
saberes, habilidades e valores necessários à formação humana requisitada. Decerto, as
estratégias significativas para a instituição das características profissionais, eram designativas
através de normatizações no campo educacional, ao que gerava uma dualidade ao processo
de implantação na formação do profissional docente que pretendia atender as perspectivas
político-econômicas e/ou religiosa do país. O presente estudo objetiva oferecer uma reflexão
a cerca desse processo de historicização da constituição da profissionalização docente para
educação básica, no qual seus princípios condicionantes almejavam fomentar na atividade
educativa um elemento de qualidade para a formação humana, ao vincular ensino e
aprendizagem às características da profissional docente. A natureza do estudo realizado
desenvolveu sobre o viés qualitativo da pesquisa bibliográfica, que ao se debruçar em meio
aos aspectos históricos da profissão, às normatizações e literaturas, foi possível problematizar
o ideário perceptivo dos aspectos de construção e ressignificação da atividade docente.
Portanto, o entendimento sobre a constitucionalização da política de profissionalização
educacional é necessária, por buscar compreender na historiografia educacional, a forma
concebida para uma educação de qualidade entre as implicações das diversas vertentes para
o desenvolvimento da formação humana na sociedade brasileira.
Palavras-chave: Educação. Formação de Professores. Qualidade da Educação.
INTRODUÇÃO
No Brasil, a educação veio tomando delineamentos da profissionalização docente a
partir do século XIX, quando o Estado político-administrativo toma para si a responsabilidade
educacional, no sentido de gerir normatizações, entre leis, decretos e ementas, que
representassem o início dos princípios legais da educação para o desenvolvimento do país.
Vale ressaltar, que mesmo com a entrada Estatal para a tentativa do controle definitivo da
educação, o âmbito religioso não se afasta da responsabilidade educacional, e essa disputa
gera uma fragmentação organizacional dos princípios norteadores para formação humana.
Assim, as características para o processo de desenvolvimento da formação humana,
estariam vinculadas aos interesses governamentais para servir a economia e política, outrora,
13

Pós-doutora em Educação, Universidade Estadual do Ceará-UECE; lia_fialho@yahoo.com.br
Pós-graduanda em Educação. Universidade Estadual do Ceará (UECE); antonielesouza@hotmail.com
15
Pós-graduanda em Educação. Universidade Estadual do Ceará (UECE); scarlettoharacc@gmail.com
16
Pós-graduanda em Educação. Universidade Estadual do Ceará (UECE); mayanebenvindo@yahoo.com.br
14

85

o domínio educacional tinha como mantenedora as instituições religiosas, e estas, primavam
uma instrução nos parâmetros teológicos e secundarizavam os princípios governamentais.
Para compreendermos melhor essa assimilação, é necessário termos em mente a
estreita relação que possui à docência e sua trajetória na histórica. Pois, ao acreditar na
definição direcionada para a formação do exercício docente, as características como ética e
valores, práticas e saberes, atuação e posicionamento profissional, visavam a corporificação
identificador do profissional relacionado com a qualidade educacional à serviço da sociedade.
Assim, a figura docente representaria modelo de sabedoria e conhecimentos em sala de aula,
consequentemente, perante as instituições escolares e sociedade.
Nesse sentido, o presente estudo objetiva oferecer uma reflexão a cerca desse
processo de historicização da constituição da profissionalização docente para educação
básica, no qual seus princípios condicionantes almejavam fomentar projeções nas
características docente um elemento de subsídio identificador para a qualidade educacional
na formação humana. Para tal, o estudo foi desenvolvido sobre o viés qualitativo da pesquisa
bibliográfica, que ao se debruçar em meio aos aspectos históricos da profissão, às
normatizações e literaturas, foi possível problematizar o ideário dos aspectos construtivos e
ressignificação da profissão docente como sinal de qualidade educacional.
Portanto, o estudo se apresenta pertinente devido o processo de historicização
docente fundamentar-se com conhecimentos que delineavam por uma educação de
qualidade. Enfim, a educação é descrita por normatizações que ensejam características
implícitas nos docentes como instrumentos de condução aos processos de desenvolvimento
econômico e social da sociedade.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Conhecer a história da formação de professores é mergulhar na análise crítica sobre
os aspectos que conduzem o percurso da profissionalização docente na sociedade. A atuação
e características docente coloca a formação humana como foco, algo que nas variadas ações,
posições e representações pedagógicas, consigam constituir como padrões simbólicos da
qualidade da educação na formação humana.
Assim, em termos históricos, a educação tem equipolência da transfiguração do
ensino, ao direcionar nos professores a incumbência para uma regência de prática e teoria
“humanizadora” e emancipadora, conforme é apresentado por Comenius, desde o século
XVII:
Que todos se formem com uma instrução não aparente, mas verdadeira, não
superficial, mas sólida; ou seja, que o homem, enquanto animal racional, se
habitue a deixar-se guiar, não pela razão dos outros, mas pela sua, e não
apenas a ler nos livros e a entender, ou ainda a reter e a recitar de cor as
opiniões dos outros, mas a penetrar por si mesmo até o âmago das próprias
coisas e a tirar delas os conhecimentos genuínos e utilidade (Comenius, 1966,
p.164)

As ideias de Comenius, através da obra Didática Magna ou Tratado da Arte Universal
de Ensinar Tudo a Todos, desde sua publicação no século XVII, é compreendida pela difusão
de uma educação para todos e designada no sentido do ensino, através do professor, como
ferramenta principal para formação de um “homem” na sua plenitude.
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Dessa forma, ao colocar em evidência o “penetrar por si mesmo até o âmago das
próprias coisas e a tirar delas os conhecimentos genuínos e utilidade”, traduz a filosofia
embasada para a educação em todas civilizações e povos, e assim, uma universalização como
forma democrática, que percorre desde o ideário do título da obra a essência de seu contexto.
Pois, a concepção da educação como benéfica poderia ser extraída do homem, ainda em sua
infância, e os professores deveriam primar a contínua essa essência,
Se alguém quiser entender por que Deus considera e exalta tanto as crianças,
não encontrará melhor motivo que o de, na criança, ser tudo mais simples e
mais apto a receber o remédio que a misericórdia divina oferece às
enfermiças condições humanas. (...) as crianças, que ainda não estão
corrompidas pelos pecados e pela incredulidade, são proclamadas herdeiras
diretas do Reino de Deus: desde que saibam conservar a graça divina que
receberam e continuar puras entre os pecados do mundo. Ensinar isso às
crianças, ainda não corrompidas pelos maus hábitos, é mais fácil que os
outros. (Comenius, 2011, p. 28)

Essa maneira teológica, por Comenius, é colocada uma educação para não
“corromper” o indivíduo, que desde na sua infância é tido com valores divinos sem os “maus
hábitos”. Enquanto essa concepção idealiza a formação do indivíduo com princípios
teológicos, entre teorias e práticas, costumes e valores, atitudes e crenças, moral e ética, a
absorção ampla desse ponto de vista repercute como característica para a formação docente.
O docente é o ser que irá conduzir e formar o indivíduo, perseverando sua forma genuína,
benéfica para a sociedade.
Por muito tempo, a forte visão teológica caracteriza a profissão docente, e no Brasil, o
legado dessa ótica é enraizado através do sentido dos costumes, hábitos e práticas que no
processo de colonização, impuseram na constituição da sociedade, influenciando assim, no
delineamento das particularidades docente. Mesmo quando o Estado político tenha tomado
para si a responsabilidade educacional, a complexa característica para a formação humana
ainda é versada por princípios e valores religiosos cristãos, essa afirmativa é situada por Nóvoa
quando menciona
O processo de estatização do ensino consiste, sobretudo, na substituição de
um corpo de professores religiosos (ou o controle da Igreja) por um corpo de
professores laicos (ou sob o controle do Estado), sem que, no entanto, tenha
havido mudanças significativas nas motivações, nas normas e nos valores
originais da profissão docente: o modelo do professor continua muito
próximo do padre. (1995. p.15).

Decerto, a constituição da sociedade primada em princípios Católicos-cristãos
acreditavam nas postura docente como emblemática para a concepção da formação “divina”
para os bons costumes, semelhando a representatividade do ser/indivíduo como a “imagem
e semelhança de Deus”, nesse sentido Paiva destaca
Há que se analisar os documentos dessa época para perceber como os mais
diversos atores sociais comungavam desse entendimento. Não só a Teologia
de põe como expressão de vivência, vivência em Deus, mas também o Direito
e a ciência, e ainda o linguajar do dia-a-dia. Desaparece a preocupação
filosófica, abrindo-se espaço para a busca da felicidade que, em termos
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cristãos, se chamou de salvação. (...) A religião se pôs assim, como linguagem.
(...) Por isso é importante observar como essa sociedade se organizou. Assim,
se entenderá, sem preconceitos, por que o clero, investido que estava das
funções sacrificais, se destacou, a Igreja se firmando como instituição de
prestígio. Assim, se entenderá por que os governantes argumentam através
do sagrado para justificar suas decisões; por que também o povo explica os
acontecimentos e seu comportamento pelo sagrado. (p. 314)

A educação similarizava o intento de civilidade de uma sociedade, o direito de usufruir
e ter acesso a essa prática, designava uma relação não só de “poder”, mas de autoridade
representativa do povo, e assim, um indivíduo com padrões e valores éticos primados no
campo social, essa hegemonia catequética-religiosa, avança até o século XVIII, no Brasil.
Ainda com a preeminência religiosa-educacional, no século XIX, a mudança políticaadministrativa para uma nação Imperial, fez o Brasil reestruturar suas bases educacionais. A
Lei de Primeiras Letras, em 1827, a primeira lei específica sobre a educação demonstrava o
indício da busca de uma certa “qualidade”, embora o termo “transferência” tivesse mais
coerência com a normativa, devido nela fixar a responsabilidade da “qualidade” educacionalinstrutiva para as províncias e cada qual instruindo de acordo com a potencialidade e
necessidade, portanto, a descentralização e autonomia educativa foi uma tentativa
estratégica de organização educacional.
O advento dos parâmetros da Lei de Primeiras Letras definia para os docentes o
método do “ensino-mútuo” ou Lancaster, em que os alunos em “destaque”, possuíam
significativa habilidade dos conhecimentos elementares de escrita, leitura e as operações
básicas de matemática, eram designados como docentes/monitores, e assim, era feita a
transmissão de conhecimentos sistêmicos. A relevância dessa legalização, orientado pela
Corte Real, direcionava para as Províncias a conduta exigida ao professorado, dentro dos
ditames metódicos para sanar a baixo custo e de forma rápida o contingente do
analfabetismo, conforme é exposto na Lei do Ensino das Primeiras Letras
Art. 6o Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de
aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais
gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios
de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana,
proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a
Constituição
do
Império
e
a
História
do
Brasil.
Art. 7o Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados
publicamente perante os Presidentes, em Conselho; e estes proverão o que
for julgado mais digno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação.
Art. 8o Só serão admitidos à oposição e examinados os cidadãos
brasileiros que estiverem no gozo de seus direitos civis e políticos, sem nota
na regularidade de sua conduta.

A subjetividade explicita entre os artigos da Lei supracitada demonstra as
características elencadas para o perfil docente. O docente teria que cumprir seu dever jurídico
de cidadão, contudo teria que apresentar-se entre os valores, costumes e princípios da religião
Católica. A orientação vinculava como uma parceria do Estado político com a religião Católica
para formação de cidadãos e, em consequência, constituição da sociedade, era a afirmativa
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para o “bom” funcionamento da organização educacional através das convicções “divinas”
através do exercício do professorado nesses moldes.
Em 1835, quando surge a primeira instituição responsável pela formação de
professores para atuar no ensino das primeiras, a Escola Normal em Niterói, na capital do
Império-Rio de Janeiro, a instituição formativa designava resplandecer como modelo de
incentivo para as demais províncias diante da sua estrutura para a formação de professores.
A maneira ineficiente de conceber um professorado, outrora pelo método
Lancasteano, geravam um déficit para valorização e estimulação para a docência, a busca pela
qualidade, eu nesse período tinha sinônimo de disseminar a instrução educacional, era
realizada pelo alunos/monitores que representavam, além de uma economia no
investimento, por ser considerada de baixo custo, dissociavam o processo de ensino e
aprendizagem, a mera reprodução metódica do material de estudos. Assim, mantida a Escola
Normal na região da Corte Imperial, como contemplativa para o aprimoramento dos
conhecimentos elementares, ou seja, dos conteúdos requisitados para atuação docente, a
educação da formação dos professores que estudavam nesses estabelecimento serviriam de
base para retorno as províncias e disseminação da educação “investida” pela Governo
Imperial, sem o empenho de formulação das questões didáticas-pedagógicas necessárias para
desenvolvimento da aprendizagem.
A fragmentação da educação nesses períodos, se formaram como elementos
propulsores da ineficiência acumulativa de repercussão para a política Imperial, se
estendendo até as primeiras décadas do período da República Brasileira.
O SÉCULO XX E A BUSCA PARA A QUALIDADE DO ENSINO
Com a Proclamação da República, as décadas que sucederam esse novo período
jurídico-administrativo é conclamador de renovações e mudanças, principalmente em termos
educacionais, o que não significava que haveria de imediato ou em curto prazo tais
perspectivas. No entanto, a realidade era caracterizada por uma nação em lento
desenvolvimento, isso era perceptível devido sua estrutura organizacional possuir uma
população com pouco instrução educacional, amplamente ruralista e renda concentrada em
grandes proprietários latifundiários, uma desarmônica estrutura social. Assim, as
consequências dessas questões econômicas teriam um alcance devasto, ao gerar exclusões e
desigualdades sociais, atingindo também o campo educacional (HOLANDA, 1977, p. 224).
Assim, podemos dizer que as deficiências educacionais provenientes do século XIX
adentra na república e nas primeiras décadas do século XX, como uma sequência reprodutora
similar do processo educacional precedente, ou seja, com a mesma situação na qual tentava
se estruturar, mas não conseguia atender as necessidades da população em geral.
Então, a entrada do novo século objetivava para os “governantes republicanos” o
desafio da disseminação dos conhecimentos elementares para a população, por uma
educação a serviço do povo, afinal, o país necessitava progredir e a educação sinalizava para
a sociedade essa projeção. Como aproximar o campo docente para que seja coerente a
população e aos “anseios” da possibilidade que o governo poderia dispor? Talvez uma das
resposta encontrada para o governo nesse período é apresentada nos estudos de Saviani
(2005), quando contempla, no trecho dos decretos do tempo da república, a menção de uma
análise feita sobre o cenário da condução educacional, assim, podemos expor:
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O Estado de São Paulo promoveu uma ampla reforma de instrução pública
que começou com o decreto nº 27 de 12 de março de 1890, cujo terceiro
considerando estipulava: “sem professores bem preparados, praticamente
instruídos nos modernos processos pedagógicos e com cabedal científico
adequado às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser regenerador
e eficaz”.

A forma expressa, pelo trecho supracitado sobre a instrução educacional, apresentava
um contingente de docentes que atuavam de maneira desorganizada e sem diretriz eficaz,
pois a solicitação que o decreto requeria aos docentes, deveriam resplandecer “às
necessidades da vida atual”, é necessário ressaltar que, a população era culturalmente variada
e em sua maioria analfabeta.
Para atingir o objetivo de formação dos professores com parâmetros aos “novos ares
republicanos” faziam parecer uma missão insuficiente aos Estados que mergulhavam em
economias precárias, tendo em vista que, no período a educação significava despesas de alto
custo, sem produtividade economicamente lucrativa, assim, a atividade educacional
configurava um entrave de custos para a meta de crescimento da nova nação. Ressalta-se que,
essa problemática faziam desses requisitos como atrativos para outras entidades religiosas
investir na educação e semeando seus princípios durante as décadas secular. Dessa forma, em
Mesquida é possível explicar esse momento, quando surge entrecruzando o domínio
educacional católico, as instituições religiosas protestantes no Brasil, e afirma como
importante determo-nos na localização das construções escolares: estes
centros de difusão da cultura situavam-se sempre em função do espaço onde
habitava e onde circulava a classe social a ser influenciada. As escolas (e as
igrejas) eram, portanto, construídas nos locais onde residia a elite políticoeconômica e, se possível, próximas aos prédios onde o futuro político,
econômico e cultural da cidade, da região e/ou do país era discutido e
decidido - os prédios que sediavam os poderes executivo, legislativo e
judiciário. (1994, p. 132)

Assim, além de ostentosas arquiteturas como mosteiros, conventos e colégio católicos,
as outras organizações religiosas, e o governo tentavam investir na representação de uma
estrutura física que passassem preceitos de qualidade, para mostrar investimento na
intelectualidade e promessa de melhoria social através da educação.
O fato das estruturas físicas eram concordes ao destaque da presença do
professorado, muitos viriam de formação religiosa, tida em senso comum social como pessoas
de princípios e conhecimentos basilares na “fé e bons costumes”, e outros docentes por
possuir a diplomação de bacharéis, em sua maioria, pertencentes aos poder público. Dessa
maneira, as características da qualidade educacional era representada por um corpo docente
composto de autoridades públicas da sociedade, como padres, advogados, médicos, entre
outros, consequentemente criavam-se certas ideologias influenciadas por ideias socialistas e
anarquistas por uma educação de qualidade para todos (ARANHA, 2006).
É na década de 1930, através do Manifesto dos Pioneiros, que a situação educacional
desperta para reformas educacionais expressivas, não podia apenas ter um olhar no
analfabetismo dos indivíduos, precisava também cuidar da formação dos profissionais
docentes e oportunizar orientações sistêmicas para atuação prática, adequando o indivíduo
ao novo contexto socioeconômico, ao mesmo tempo que as concepções educacionais
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deixavam a eminências da religiosidade, assim, explica Vidal (2013, p.583) sobre a composição
das disciplinas no currículo da educação básica que adentrava, entre as prerrogativas das
normas legais da educação, “o ensino religioso facultativo nas escolas públicas do país, já
instituído pelo Decreto nº19.941 em 30 de abril de 1931”.
Decerto, a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, traria novos
elementos com ideais Renovadores dos princípios que por muitos anos foram sendo gestados
para o Manifesto dos Pioneiros, então, Anísio Teixeira, um dos signatários da cartadocumento, estava na Direção Geral de Instrução Pública, e conforme Saviani (2005, p.16-17)
menciona que para Anísio Teixeira a preparação profissional docente era necessário seguir o
programa ideal “compreendendo três modalidades de cursos: cursos de fundamentos
profissionais, cursos específicos de conteúdo profissional e cursos de integração profissional”
e continua afirmando que tais etapas englobariam do “jardim de infância escola primária,
escola secundária, que funcionava como campo de experimentação, demonstração e prática
de ensino para os cursos da Escola de Professores”. O tempo conturbado da educação com
vários princípios a passear na educação, o Estado pretendia por meio da Escola Normal fixar
disciplinas científicas, a fim de preparar o docente num contexto humanístico de
conhecimentos.
CONSIDERAÇÕES
Ao tentar relacionar a qualidade da educação ao processo de historização da profissão
docente no Brasil, é um modo de trazer ao debate as variadas lacunas e perspectivas como
concepções, forças e poderes que delineavam o processo de historicização docente, outrora,
a docência configurava um campo designativo de “complemento político-econômico”, por
corresponder apenas a suprir carências sociais e atingir medidas econômicas. Com o advento
Republicano, ao pensamento de governantes eleitos representantes do povo, e assim,
emissários das necessidades para a população, sendo assim, a qualidade da educação tomada
como pupila, e os professores como condutores para emblemar esse padrão.
Assim, o panorama brasileiro, nesses períodos brevemente apresentado no estudo,
era de inconstância, possuía uma economia frágil e assombrosa, mas teria por única solução
do Estado fomentar a educação ou entregá-la ao domínio pleno da igreja Católica, por ser a
entidade que já detinha interesse e domínio educacional no território. Apesar da resistência
“parda” do Estado em comungar com a Igreja Católica, os resquícios eram aparentes, não
ocorrendo a destituição ou afastamento por completo para direcionar a organização
educacional.
Portanto, conclui-se que a proposta da profissionalização e formação docente para a
qualidade educacional durante a historicização educativa no Brasil, fossem meios finalísticos
ao poderio político-econômico. Apesar, do largo tempo histórico da educação no Brasil, seus
elementos ainda constituem premissas para serem exploradas e entendidas.
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O JOGO “TABULEIRO DE PAULING” COMO FERRAMENTA FACILITADORA NO ENSINO DA
QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO
Antonio Braga de Rezende Neto
Valêska Albuquerque Lima da Silva Valdivino
RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo de caso aplicado na turma do 1º ano do Ensino
Médio (E. E. Severiano Melo), onde o Jogo “Tabuleiro de Pauling”, envolvendo os elementos
da tabela periódica, foi pensado e criado como ferramenta facilitadora a aprendizagem do
conteúdo trabalhado, neste caso, a Distribuição Eletrônica, para contribuir nas aulas teóricas
do ensino de química. Desta forma, a importância deste conteúdo, é indispensável ao estudo
desta disciplina pelos discentes e decorrente disto, pretende-se trabalha-la de forma lúdica,
visando desenvolver a relação de ensino-aprendizagem de uma maneira mais envolvente e
mais eficaz. Partindo desse pensamento, pensou-se em uma maneira mais simples e clara para
que o assunto se torne mais envolvente e estimule a atenção dos mesmos, e para que as aulas
não tornem-se somente a “transmissão” de conteúdo. Quando falamos da distribuição
eletrônica dos elementos da tabela periódica no ensino médio, o professor “transfere” o
conhecimento para os alunos deixando muitas vezes algumas lacunas em sua metodologia de
ensino. E ao falar do estudo dos elementos químicos com relação ao ensino tradicional, os
alunos são, muitas vezes, atualmente, “obrigados” a memorizar os conteúdos que estão nos
livros didáticos, o que torna o assunto confuso e de difícil compreensão, fazendo com que os
estudantes pensem criticamente sobre a disciplina de Química, vendo-a como algo difícil de
ser estudada e/ou compreendida. Dessa forma, foi escolhido um jogo didático, que apresenta
perguntas sobre o conteúdo da Tabela Periódica. O Tabuleiro de Pauling ainda pode ser
utilizado como método de fixação do conteúdo e embasamento para a resolução de
exercícios, de uma forma que envolve a participação dos alunos. A utilização desse jogo serve
para esclarecer dúvidas pendentes, para que os alunos compreendam os conteúdos
ministrados, interajam entre si e principalmente, para uma melhor compreensão, de forma
lúdica e prazerosa, sobre a Tabela Periódica, através de uma brincadeira. Assim, é possível
afirmar que os jogos podem proporcionar aos alunos uma reação agradável e divertida de
estudar, além de oferecer ao professor uma forma diferente de avaliar a assimilação dos
alunos em relação aos conteúdos estudados, revisar assuntos ou como um meio dinâmico de
fixar o conhecimento. Percebe-se que as atividades lúdicas no ensino são uma ferramenta de
fundamental importância, pois através da mediação do professor pode ocorrer uma
contextualização entre eles, causando assim, ao final, um aprendizado significativo. O jogo
pode servir grandemente ao ensino da Química, pois ele pode ser aplicado como forma de
revisão dos conteúdos da tabela periódica. No processo de ensino-aprendizagem, nos dias
atuais, a abordagem tradicional confere as aulas de Química uma rotina desestimulante,
motivo pelo qual os alunos, em sua grande maioria, perdem o interesse em aprender, e/ou
antipatizam, os conteúdos apresentados pela disciplina. Por outro lado, promover a satisfação
dos alunos na assimilação do conteúdo através do jogo de tabuleiro torna o ensino menos
complicado, para o professor; e torna a aprendizagem mais clara e fácil para os alunos,
atraindo o interesse dos aprendizes pela disciplina.
Palavras-chave: educação, ensino médio, experiência, ludicidade, aprendizagem.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Há muito tempo que os jogos educativos são uma ferramenta facilitadora de ensinoaprendizagem. Hoje em dia, se tem falado bastante que a ludicidade faz parte da sala de aula
para caminhar junto com as metodologias dando auxílio ao processo de instrução de modo
que, auxilie o docente como uma estratégia de ensino facilitadora e mais ainda, sendo uma
forma de despertar o interesse dos alunos em aprenderem através de seus desafios.
No contexto educacional, não é de hoje que se observa que alguns alunos têm
dificuldades em aprender a disciplina de Química, seja por falta de interesse, por acharem
muito difícil, monótona e/ou sem graça. Porém, sabe-se que esse estudo é muito importante
para a formação curricular e para a sociedade de forma geral, principalmente por partir de
situações contidas do dia-a-dia do aluno.
Com relação ao diagrama de Linus Pauling, pelo qual é conhecido pelo método de
distribuir os elétrons em seus níveis e subníveis de energia e tendo em vista uma dificuldade
de aprendizagem nesse conteúdo se fez necessário procurar uma maneira para que ele se
torne mais envolvente para os alunos, instigue mais a atenção deles e para que as aulas não
fossem somente ministradas de forma teórica.
Dessa forma, foi escolhido um jogo didático, de tabuleiro, como inspiração, para servir
de esclarecedor das dúvidas pendentes dos alunos. A intenção é que os mesmos
compreendam os conteúdos ministrados, interajam entre si e, principalmente, instruam-se
sobre a distribuição eletrônica, adaptando o conteúdo de Química do 1º ano do ensino médio
ao jogo do Tabuleiro. Segundo Alves (2010), o jogo é uma ferramenta muito importante por
ter seus resultados muito satisfatórios, como motivador e agradável, além dos alunos que não
tem afinidade com o assunto, eles podem utilizar o jogo como recurso facilitador dos
diferentes conteúdos pedagógicos. Permitindo a todos uma compreensão do conteúdo de
forma mais simples e eficaz.
2 A LUDICIDADE VINCULADA AO ENSINO
Hoje se faz necessário cada vez mais a utilização de estratégias diferenciadas para o
ensino das disciplinas, principalmente quando falamos de Química, em que os estudantes
reclamam por ser uma matéria muito difícil e repleta de cálculos, nomenclaturas e
interpretação de conceitos científicos. Por esse motivo alguns autores passaram a estudar
mais a fundo estratégias que propiciam formas de atrair a atenção dos alunos em relação ao
aprendizado, autores como Cunha (2012), Lima (2011), Vagas (2011), entre outros, que serão
discutidos no decorrer deste trabalho, falam a respeito da importância que as atividades
lúdicas proporciam aos estudantes, sejam elas motivadoras ou que gerem uma aprendizagem
mais prazerosa.
Lima (2011), diz que as atividades que envolvem a ludicidade representam um
método pedagógico privilegiado, pois faz com que o aluno trabalhe em grupo, visando o seu
desenvolvimento pessoal. O autor ainda diz que as atividades lúdicas podem propiciar aos
estudantes melhor raciocínio e através da reflexão, construírem melhor o conhecimento.
Segundo MONTIBELLER (2003 apud FIALHO, 2008), “no brinquedo, a criança vive a
interação com seus pares na troca, no conflito e no surgimento de novas ideias, na construção
de novos significados, na interação e na conquista das relações sociais, o que lhe possibilita a
construção de representações. ” Portanto, estamos apenas levando o espírito lúdico para
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nossas salas de aula, através de brincadeiras e jogos que, por sua vez, estão envolvendo
conteúdos importantes, porém, de uma forma mais prazerosa e diferenciada.
O autor esclarece acima que o jogo se torna uma ferramenta essencial para o ensino
da Química, pois através dele o estudante pode juntamente com seus colegas, trocar novas
ideias, ou seja, através dessa ferramenta pode-se ocorrer também uma contextualização do
conteúdo, para haver uma construção de novos significados, além de ser uma forma de
estudar prazerosa e diferenciada.
Cunha (2012) deixa referenciado que ao se estudar um tema como os jogos, se deve
levar em consideração o seu significado, pois existem dois tipos: o jogo educativo e o jogo
didático. O primeiro, segundo autor, deve ser definido como o que abrange ações ativas e
dinâmicas que permitem uma ação como a cognitiva, afetiva e social. Já o segundo é o que se
pauta o ensino de conceitos organizados com regras e atividades programadas, que seria o
adotado para estudo neste trabalho. É percebido que os dois tipos de jogos se tornam recursos
muito relevantes para o ensino, uma vez que ao envolver conteúdos de determinada
disciplina, irão auxiliar no desenvolvimento da estrutura cognitiva no estudante, além de ser
um método prazeroso, no que diz respeito ao divertimento.
Já Vagas (2011), deixa supracitado que a ação que envolve jogos faz com que o
professor torne suas aulas mais interessantes, principalmente se forem incluídos jogos, pois é
a partir daí que os estudantes irão desenvolver o físico, o intelectual e o social. Além disso, o
autor menciona que se forem colocadas essas atividades lúdicas em suas aulas, o docente irá
diagnosticar os pontos fracos dos alunos em relação a seu aprendizado na disciplina, e
também, em seguida, os avanços. Sendo assim o professor ira avaliá-lo de maneira que o
mesmo aprenda o conteúdo.
O autor esclarece acima que o jogo se torna uma ferramenta essencial para o ensino
da Química, pois através dele o estudante pode juntamente com seus colegas, trocar novas
ideias, ou seja, através dessa ferramenta pode-se ocorrer também uma contextualização do
conteúdo, para haver uma construção de novos significados, além de ser uma forma de
estudar prazerosa e diferenciada.
Assim, é possível visualizar que os jogos podem proporcionar aos alunos uma reação
agradável e divertida de estudar, além de oferecer ao professor uma forma diferente de
avaliar a assimilação dos alunos em relação aos conteúdos estudados, revisar assuntos ou
como um meio dinâmico de fixar o conhecimento.
Percebe-se que as atividades lúdicas no ensino são uma ferramenta de fundamental
importância, pois através da mediação do professor pode ocorrer uma contextualização entre
eles, causando assim ao final um aprendizado significativo. O jogo ‘tabuleiro de Pauling’ pode
servir grandemente no ensino da Química, pois ele pode ser aplicado como forma de revisão
dos conteúdos e da tabela periódica.
3 A CONSTRUÇÃO DO JOGO “TABULEIRO DE PAULING”
O trabalho apresenta um estudo a partir da aplicação do Jogo ‘tabuleiro de Pauling’,
envolvendo os elementos da tabela periódica, com intuito de demonstrar que pode-se
adaptar artifícios já existentes ao conteúdo trabalhado, no caso a Distribuição Eletrônica, que
contribua no Ensino de Química nas aulas teóricas. A atividade foi desenvolvida como forma
de intervenção, para os alunos da turma de 1ª ano do ensino médio.
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Na produção do jogo foram confeccionadas cartelas contendo as famílias e períodos.
Assim sendo, todas as cartelas serviriam como facilitador para encontrar os elementos na
tabela periódica. Após a identificação seria necessário saber o número atômico, pois, o
próximo passo é o preenchimento do diagrama de Pauling. O diagrama foi confeccionado de
madeira e de acordo com o número atômico os subníveis são preenchidos com pequenas
perolas. Se a equipe acertar todos os passos ela jogará os dados para se mover no tabuleiro.
No tabuleiro de Pauling, para a equipe avançar deve encontrar o elemento da tabela
periódica correto; caso não acerte, a equipe retrocede 2 (duas) casas no tabuleiro. Vence a
equipe que primeiro responder assertivamente o maior número de elementos da tabela e
preencher totalmente o diagrama de Pauling.
Imagem 01: Tabuleiro de Pauling. Fonte: Própria

3.1 APLICAÇÃO DO JOGO: PERSPECTIVA/ANÁLISE DESTE MATERIAL
O jogo de antemão foi aplicadado mais de uma vez a fim de analisar a eficácia e propocionar
aos discentes uma visão lúdica de aprender o conteúdo de Distribuição Eletrônica. A úlitma vez que foi
aplicado foi no perído de regência de estágio no dia 18/10/2017, onde tive a oportunidade de intervir
com essa ferramenta facilitadora de ensino dentro do conteúdo que estava lecionando.
Com o total de 24 alunos presentes, a turma foi dividida em 4 grupos distintos (A, B, C e D), em
que cada um deles eram formados por 6 pessoas. Cada grupo antes de iniciar o jogo, jogou o dado
como critério de desempate e também para escolher a cor (como mostra a imagem 01 - acima) que
representa a sua equipe no tabuleiro para iniciar a competição. Após essa etapa as equipes escolhiam
seus representantes por rodada.
Após cada grupo escolher seu(a) representante, o grupo que ganhou no desempate iniciaria o
jogo. Todos os grupos jogam o dado novamente para ver quantas casas iram avançar. A equipe C, com
a cor marrom, iniciou o jogo retirando uma cartela que continha a família e o período dos elementos
químicos da tabela periódica. Como mostra a imagem 02.
Imagem 02. Cartela do Jogo. Fonte: Própria

Todos os grupos realizavam o mesmo processo e, de acordo com seus acertos,
avançavam; caso ocorresse erros o grupo voltava duas casas. O jogo serviu como prática para
a distribuição dos elétrons em seus níveis e subníveis de energia e também como cunho de
aprendizagem sob o conteúdo de tabela periódica. Durante todo o processo, que durou cerca
de 2 horas aulas, houve bastantes acertos de todas as equipes. As equipes interagiram
bastante entre si e obtiveram ótimos resultados através dessa ferramenta facilitadora de
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ensino-aprendizagem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste trabalho foi o de apresentar um modo dinâmico e interativo de
ensinar e aprender Química, onde foi usado um jogo como modelo para ensinar a distribuição
eletrônica dos elementos químicos da tabela periódica, de forma lúdica e prazerosa.
Em suma sabemos o quanto o uso de novas ferramentas facilitadoras de ensino é de
fundamental importância para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem para se
trabalhar dentro da sala de aula. Uma vez que essa ferramenta seja propícia para adequasse
no âmbito escolar atrelando-se ao pocesso educativo e invador que os docentes buscam a fim
da formação deste cidadãos.
Com o resultado positivo, obtido na aplicação do jogo “Tabuleiro de Pauling”, objeto
desta intervenção, evidencia-se que o mesmo pode ser trabalhado nesse contexto a fim de
auxiliar a construção do conhecimento e das relações aluno-aluno e aluno-professor.
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OFICINA DE LEITURA POÉTICA: UMA EXPERIÊNCIA DE TRÊS ALUNAS DE GRADUAÇÃO
Áquila Gomes de Souza17
Lara Marques de Oliveira18
Mércia Suyane Vieira Mendonça19
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo geral apresentar uma oficina de leitura de
poemas realizada numa turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na cidade de Mossoró
(RN). Diante disso, ampara-se nos conceitos de letramento desenvolvidos e ampliados ao
longo dos anos pela linguística com o objetivo de demarcar uma experiência exitosa de três
alunas de graduação em contato pela primeira vez com a a sala de aula. A experiência,
realizada em uma turma do EJA na cidade de Mossoró, uniu a teoria e a prática tendo em vista
fomentar o desenvolvimento profissional e acadêmico das três discentes, além de
proporcionar uma visão ampla para os alunos do ensino básico sobre dois poetas brasileiros
bastante notáveis: Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. Fundamentamo-nos
no pressuposto de que a leitura em sala de aula deve estar amparada à vida social, pois esta
complementa o amadurecimento dos discentes proporcionando uma ampliação da visão de
mundo, além da inserção em eventos de letramento que levam em consideração os gêneros
escritos. Dessa maneira, o aporte teórico da pesquisa se baseia em Soares (2009); Oliveira,
Tinoco e Santos (2014), Kleiman (2005), Marcuschi e Dionísio (2005) e, por fim, Soares e
Batista (2005).
Palavras-chave: Letramento. Alfabetização. EJA. Escrita. Leitura.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a palavra “letramento” surgia nas pesquisas na área da linguagem
diante de uma nova ideia acerca da presença da escrita em sociedade. Soares (2009) propõe
um resgate etimológico da palavra do latim em que letramento pode ser traduzido de
“literacy”: (lit-era) que significa “letra” e (-cy) como “qualidade” ou “fato de ser”. Ou seja, o
conceito de letramento abrange a condição ou qualidade daquele que domina a leitura e a
escrita (Soares, 2009). A pesquisadora amplia o conceito ao afirmar que há implicações ao se
levar em consideração o significado de letramento: ela apresenta que dominar a prática social
de leitura e escrita possibilita uma condição diversa do não domínio da leitura e escrita. Desse
modo, Soares (2009, p. 17) completa: “Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita
traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para
o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la”.
Diante da postura assumida por Soares (2009) a habilidade de escrita e leitura
concretizada em prática social efetiva e situada apresenta inúmeras consequências na vida do
indivíduo, de modo que a condição do indivíduo diante da realidade é diferente, além do que,

17

Discente do Curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas, da
Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. E-mail: aquilagoms@hotmail.com
18
Discente do Curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas, da
Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. E-mail: lara_marx@hotmail.com
19
Discente do Curso de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas, da
Faculdade de Letras e Artes, Campus Central, UERN. E-mail: mercia_suyane19@hotmail.com

98

essa pessoa desenvolve ainda mais os pré-requisitos para o domínio efetivo das mais diversas
situações que envolvem a prática com o registro formal escrito.
Vários teóricos conceituam acerca do letramento de maneiras diversas e, algumas
vezes, antagônicas. Por isso, diante de uma postura introdutória assumida nessa pesquisa, nos
deteremos no conceito de letramento como continuum de práticas sociais que envolvem a
leitura e escrita, diferenciando-se de alfabetização por ser o primeiro uma atividade prática
situada na reflexão e produção de gêneros textuais com finalidades discursivas. A
alfabetização, por outro lado, completa o sentido de letramento, pois a partir do domínio da
composição das palavras, frases, etc, acentua-se ainda mais o grau de letramento do
indivíduo. No entanto, não compactuamos com a ideia de que a escola deve se pautar apenas
na alfabetização, pois a alfabetização se detém no domínio do código linguístico, isto é, aquele
que sabe ler ou escrever estritamente o código, muitas vezes, não conseguindo sequer
compreender o que está posto. Pelo contrário, assumimos a postura de que é necessário ir
além disso, conhecer o código, mas avançar tendo em vista conhecer e dominar as práticas de
leitura e escrita, sendo hábil a produzir os mais diversos gêneros textuais, seja na escola ou
fora da escola, além de compreender também diversos gêneros de modo cada vez mais
satisfatórios. Soares (2009) enfatiza: “O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler
e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo
se tornasse ao mesmo tempo alfabetizado e letrado” (SOARES, 2009, grifo da autora, p. 47).
Mesmo assumindo tal postura, reconhecemos que é difícil se basear em critérios
empíricos para definir o que é o letramento e mesmo definir quando o letramento é completo.
Na verdade, parece-nos que o letramento está sempre por ser aperfeiçoado e quanto mais
nos envolvemos nas práticas de leitura e escrita mais podemos nos direcionar para um
letramento efetivo e mais completo. Dessa feita, nesta pesquisa objetivamos contribuir com
a comunidade escolar no que diz respeito às práticas de letramento de alunos do EJA
(Educação de Jovens e Adultos) de uma escola pública de Mossoró.
Nessa prática realizada, apresentamos em duas aulas (aproximadamente 1h40 min)
uma dinâmica visando contribuir com o letramento desses alunos. Para essa prática,
utilizamos poemas com o objetivo de cativar e propor debates com a turma. Nossa hipótese
é que a conversa com os alunos sobre os textos lidos e sobre o universo escrito apresentado
a eles pode orientá-los na interpretação e posterior produção escrita. Por se tratar de apenas
duas aulas, não pudemos apresentar mais resultados de produção textual por parte dos
alunos dos gêneros propostos, no entanto, esta proposta pode ser continuada
posteriormente.
Nosso objetivo principal é apresentar uma prática de ensino que envolva os alunos
com o material escrito apresentado pelo professor, propor um debate para que eles possam
juntamente com o regente da turma refletir sobre o material, e, ao final, possam demonstrar
indagações e suas observações pessoais sobre os textos. O referencial teórico da pesquisa se
pauta em pesquisadores como Soares (2009); Oliveira, Tinoco e Santos (2014), Kleiman (2005),
Marcuschi e Dionísio (2005) e, por fim, Soares e Batista (2005).
O trabalho subdivide-se em referencial teórico e prática de ensino, com o objetivo de
apresentar o conceito de letramento, diferenciá-lo de alfabetização e, por último, apresentar
a dinâmica realizada na escola. Diante disso, pauta-se nas discussões de Marcuschi e Dionísio
(2005) sobre a fala e a escrita, além do conceito desenvolvido por ambos acerca do letramento
e a diferenciação do conceito de letramento e alfabetização, Soares (2009) com a proposta de
letramento como prática social, Kleiman (2005) que complementa a discussão sobre as
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diferenças entre letramento e alfabetização, além de Soares e Batista (2005) e Oliveira, Tinoco
e Santos (2014), ambos os livros se dirigem aos professores de língua materna assim como
alunos e profissionais preocupados em trabalhar leitura e escrita na escola.
1 LETRAMENTO: CONCEPÇÃO TEÓRICA
Considerando que a escrita está inserida no cotidiano das pessoas, a partir da segunda
metade dos anos 1980, diversos pesquisadores no Brasil trabalhavam com práticas de uso da
língua escrita que iam além do contexto do ensino e da escola. Emergiu, então, na literatura
especializada, o termo letramento “para se referir a um conjunto de práticas de uso da escrita
que vinham modificando profundamente a sociedade, mais amplo do que as práticas
escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém” (KLEIMAN, 2005, p 21). O “objeto” de
pesquisa do letramento seria, então, as práticas sociais de uso da escrita que influenciam a
vida do indivíduo não apenas na escola, mas permeando as mais distintas situações e estando
presente no dia a dia dos mais diversos indivíduos, inclusive daqueles que não foram
alfabetizados. Para Marcuschi (2005):
Letramento é uma expressão que hoje vem se especializando para apontar
os mais variados modos de apropriação, domínio e uso da escrita como
prática social e não como uma simples forma de representação gráfica da
língua. O letramento volta-se para os usos e as práticas, e não
especificamente para as formas, envolve inclusive todas as formas visuais,
como fotos, gráficos, mapas e todo tipo de expressão visual e pictográfica,
observável em textos multimodais (MARCUSCHI, 2005, p 35)

Pode-se considerar letramento, nesse caso, como o estado ou condição de quem não
apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais da escrita. É comum que se
confunda o letramento com alfabetização e, embora não sejam a mesma coisa, os dois
conceitos estão associados. Por isso, é importante ressaltar que a linguagem e a escrita são
abordadas de forma diferentes nas duas concepções teóricas, no entanto, podemos assumir
que alfabetização é uma das práticas de letramento que faz parte das várias práticas sociais
de uso da escrita na instituição escolar. Portanto, para Kleiman (2005) a alfabetização pode
ser caracterizada como:
A prática de alfabetização se concretiza em eventos que se situam dentro de
uma sala de aula, liderados por um especialista (o professor) que se encarrega
de ensinar sistematicamente as regras de funcionamento e uso do código
alfabético dos iniciantes no assunto (alunos) (KLEIMAN, 2005, grifo do autor,
p. 13).

O objetivo da alfabetização seria, nesse caso, o domínio do sistema alfabético e
ortográfico através de um ensinamento sistemático, que o tornaria diferente das outras
práticas de letramento, e embora a alfabetização possua características específicas diferentes
do letramento, é parte integrante dele. Marcuschi (2005) esquematiza os dois conceitos:
TABELA 1: Letramento versus Alfabetização
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Letramento
Processo mais geral que designa as
habilidades de ler e escrever diretamente
envolvidas no uso da escrita como tal. É a
prática da escrita desde um mínimo a um
máximo. Diz respeito a fenômenos
relativos à escrita como prática social.

Alfabetização
Processo de letramento em
contextos formais de ensino, ou seja, por
um processo de escolarização mantido
pelo governo ou pelo setor privado. Mas
organizado em séries e sistematizado.

Fonte: Marcuschi (2005, p. 33)

Com base nos conceitos presentados na “Tabela 1” pode-se observar que o processo
de letramento envolve diretamente a prática social e o convívio com a escrita, já a
alfabetização, por sua vez, compreende o processo escolar pelo indivíduo, de modo que a
organização escolar não determina o letramento, mas sim, contribui amplamente para a
completude dessa habilidade de escrita e leitura. Por exemplo, quando nos alfabetizamos,
deparamo-nos com um sistema de representação (símbolos, letras e etc.) da linguagem que,
por sua vez, utiliza os sons da fala como objeto de representação, o que possibilita aos
indivíduos compreender alguns aspectos do aprendizado da linguagem escrita. Desta forma,
o termo alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de representação
da linguagem humana, a escrita alfabético-ortográfica. Em outras palavras, alfabetização é o
domínio das ferramentas e técnicas necessárias para exercer a leitura e escrita.
Ao longo do século XX, o conceito de alfabetização foi se ampliando em razão de
necessidades sociais e políticas, ou seja, aquele que apenas domina o sistema de escrita e as
capacidades de leitura já não é considerado alfabetizado, e sim, aquele que utiliza a linguagem
e a escrita para exercer práticas sociais em que a escrita é necessária. Tais informações foram
baseadas em pesquisas censitárias feitas nas últimas décadas.
No entanto, Oliveira, Tinoco e Santos, (2014) apresentam que desde a Idade Média os
professores da educação básica estão presos a um sistema tradicional que os impedem de
‘fazer a diferença’ dentro da sala de aula. Muitos se sentem inseguros em romper com essa
tradição e buscar formas alternativas para o trabalho pedagógico.
De acordo com os autores (OLIVEIRA, TINOCO E SANTOS, 2014) existe uma
compartimentalização no ensino, ou seja, as disciplinas escolares são divididas em áreas
diferentes para séries diferentes como forma de didatizar o conteúdo e cada uma dessas
disciplinas requer um professor especialista dentro de cada área eleita pelo currículo. Ao
mesmo tempo que, desta forma, o professor tem uma dedicação exclusiva a determinados
objetos de estudo, essa compartimentalização pode tornar o trabalho estéril e ineficaz, sem
implicações na vida dos alunos fora da escola.
Em situações de leituras que participamos fora da escola, é possível perceber que essa
compartimentalização e ação individual desaparecem, seja numa consulta médica, no
trabalho, em várias situações do cotidiano, as pessoas interagem através da leitura e da
escrita, isto é, ocorre o evento do letramento. Ir além dos muros da escola é uma estratégia
importante, de acordo com Oliveira, Tinoco e Santos (2014). O papel do professor não é
somente de planejar e executar, mas sim, atuar em coletividade, de modo que o professor e
os alunos ensinam e aprendem.
Por isso, o conceito de letramento escolar veio a ser tão importante no cerne da leitura
e escrita como práticas sociais. Na verdade, o letramento escolar é um tipo de prática que
desenvolve as habilidades individuais do aluno na escola. Diante disso, há diferentes maneiras
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de ser trabalho no contexto escolar. Muitas vezes, utiliza-se o modelo autônomo de
letramento em que se percebe a valorização das habilidades de leitura e escrita, mas
considera-se essas atividades como neutras, universais e distanciadas tanto do professor
quanto do aluno. Street (1995 apud SOARES, 2003, p. 107) denomina esse processo de
“Pedagogização do letramento” – processo pelo qual a leitura e a escrita assumem o papel de
práticas apropriadas apenas para o contexto escolar e se distanciam muito dos eventos e
práticas associadas a objetivos e concepções não escolares.
Segundo Soares (2003, p. 107), “essa pedagogização da leitura e da escrita – dos
eventos e práticas de letramento – é, porém, inerente à necessária e inevitável escolarização
de conhecimentos e práticas”. Sobre essa questão Kleiman (2005), afirma:
O fato de a escola separar as práticas letradas de suas instituições de origem
– literária, científica, jornalística – e dar um tratamento descontextualizado,
uniforme, a todos os textos, independentes de onde se originaram, não
significa que as práticas na escola não sejam situadas. Elas são situadas na
escola, a mais importante agência de letramento da sociedade, que favorece
as práticas de análise de elementos como sílabas, palavras, frases... e até
textos. (KLEIMAN, 2005, p. 38)

Todavia, o modelo ideológico de letramento oferece uma alternativa conceitual que
nega a neutralidade da escrita e compreende seus efeitos, não considerando os fenômenos
relativos à escrita como prática social e que embora, as instituições de ensino escolar utilizem
práticas que são desvinculadas das situações reais da vida dos estudantes tornando-os
indiferentes ao conhecimento mediado pelo professor, o trabalho didático deve sempre ser
reavaliado de maneira que os textos que fazem parte do dia a dia dos estudantes dos mais
variados grupos sociais estejam presentes em sala de aula. Essas questões relativas à
contextualização devem ser levadas em conta para o aperfeiçoamento do ensino da escrita,
pois quanto mais o aluno se aproxima das práticas sociais, eles poderá mais facilmente
demonstrar conhecimentos aplicáveis às diversas situações que exijam o domínio do registro
formal escrito, além de que as informações colhidas em sala de aula dentro de uma
perspectiva de aplicação do conhecimento produzem um indivíduo pleno de suas capacidades
em outras situações da vida real (fora do contexto escolar).
2 UMA EXPERIÊNCIA ENRIQUECEDORA: ENTRE O LETRAMENTO E A POESIA
Partindo-se do pressuposto de que o letramento se refere às práticas sociais de leitura
e escrita, tem-se uma postura de letramento como um continuum de imersão no mundo da
escrita. Marcuschi (2005) pondera sobre o letramento mostrando que ele não está apenas na
escola, já que as sociedades contemporâneas são primordialmente grafocêntricas e o material
escrito está presente nos mais diversos lugares. No entanto, na escola, essa prática escrita é
apresentada pedagogicamente ao aluno e aperfeiçoada no trato com a linguagem escrita.
Dessa feita, nesta pesquisa objetivamos contribuir com a comunidade escolar no que diz
respeito às práticas de letramento de alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) de uma
escola pública de Mossoró.
Nessa prática realizada, apresentamos em duas aulas (aproximadamente 1h40 min)
uma dinâmica visando contribuir com o letramento dos alunos. Para essa dinâmica, utilizamos
poemas com o objetivo de cativar e propor debates com a turma. Nossa hipótese é de que a
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conversa sobre os textos lidos e sobre o universo escrito apresentado pode orientá-los na
interpretação e posterior produção escrita. Por se tratar de apenas duas aulas, não pudemos
apresentar mais resultados de produção textual acerca dos gêneros tratados, no entanto, esta
proposta pode ser continuada posteriormente. Nosso objetivo principal é apresentar uma
prática de ensino que os envolva com o material escrito apresentado, além de propor um
debate com esses alunos para que eles possam refletir sobre o material, e, ao final, possam
demonstrar indagações e suas observações pessoais sobre os textos.
Com o objetivo de cativarmos os alunos, optamos por poemas que tratam de temas
comuns às mais diversas classes sociais e idades: a questão do amor. Para isso, escolhemos
dois poetas bastante conhecidos no Brasil: Carlos Drummond de Andrade e Vinicius de
Moraes. Além disso, mesclamos a dinâmica do texto com a música objetivando chamar
atenção para o material escrito.
A oficina denominada “poetizando olhares” contou com o seguinte material
pedagógico: a) slides com imagens dos poetas; b) um vídeo de declamação do poema “O amor
bate na aorta” de Drummond por Drica Moraes; c) a música “Dona Maria” composta por
Thiago Brava; d) uma atividade com os poemas e músicas apresentadas; e) envelopes
contendo versos de dois poemas: “Soneto de fidelidade” e “No meio do caminho” produzidos
respectivamente por Vinicius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade.
A oficina foi realizada da seguinte maneira:
1) Os dois poetas foram apresentados à turma. Detemo-nos apenas nas curiosidades sobre os
dois poetas.
2) Foi apresentado o vídeo “O amor bate na aorta”: poema de Drummond declamado por
Drica Moraes. O objetivo era aproximar os alunos da temática a ser desenvolvida no decorrer
da aula.
3) “Nas alamedas dos versos”: A sala foi dividida em quatro (4) grupos. Cada grupo recebeu
dois envelopes contendo versos de dois poemas bastante conhecidos na Literatura Brasileira:
“No meio do caminho” e “Soneto de fidelidade”. Os alunos deveriam organizar os versos de
acordo com a ordem do poema original. Essa fase da dinâmica deveria durar 5 min. para cada
poema a ser organizado.
4) “Há música e poesia em todo lugar”: Na sequência da dinâmica, foram apresentadas uma
música e um poema: a música “Dona Maria” de Thiago Brava é um dos hits do momento e fala
sobre um rapaz que vai pedir a mão da filha de Dona Maria em namoro. E o poema: “Soneto
de separação” de Vinicius de Moraes que fala do término de um envolvimento amoroso.
Ambas as produções se referem ao amor: uma sobre um amor a florescer, e a outra, sobre o
fim de um caso amoroso.
5) O debate: As principais indagações do debate versaram sobre as seguintes questões:
“Quando o amor nasce? ”; “Será que é eterno? ”; “E quando ele pode morrer? ”; “Afinal, para
vocês, o que é o amor? ”. As questões objetivaram principalmente promover uma conversação
com os alunos, de modo que eles partilhassem suas ideias e se sentissem motivados a
dialogar.
Todas as propostas da dinâmica seguem o objetivo de apresentar o maior número de
poemas para a turma de modo convidativo e partindo do já conhecido por eles. O letramento
é situado numa relação de prática de leitura e escrita e se apresenta como tecnologia
disponível ao indivíduo diante das mais diversas demandas sociais. Portanto, ao partir de
músicas muito conhecidas pelos alunos e típicas do público jovem, a associação com os textos
levados pelo professor se torna mais convidativa e suscita um maior número de contribuições.
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Além disso, as músicas levadas que falavam e tinham a participação de Vinicius de Moraes
conduziam a reflexões sobre o poeta: sua relação intensa com a música, curiosidades sobre
sua vida, etc. Além disso, a declamação do poema de Drummond: “O amor bate na aorta” por
Drica de Moraes, foi uma maneira de chamar a atenção dos alunos, pois a atriz é
extremamente representativa com mímicas e expressões faciais.

(Imagens registradas sobre a oficina de leitura e escrita proposta para os alunos do
EJA – Educação de Jovens e Adultos em Mossoró-RN).
Desde o início da oficina, foi possível observar os alunos engajados na atividade
proposta: eles dialogaram no momento em que estava sendo apresentado sobre os dois
poetas, alguns relataram já terem visto alguma imagem de Drummond ou de Vinícius de
Morais, mas não os conheciam bem, apenas coisas espaçadas. O vídeo declamado por Drica
Moraes “o amor bate na aorta” não pareceu despertar tanto o interesse da turma, no entanto,
a fase de organizar os versos dos poemas: “Soneto de fidelidade” e “Uma pedra no meio do
caminho” os fazia ficar concentrados: os alunos interagiam com o poema buscando acertar a
ordem dos versos.
A música “Dona Maria” e o “Soneto de separação” foram duas produções que também
despertaram o interesse: Alguns cantarolavam a música e pediam para aumentar o volume
do som, outros diziam que o poema, por sua vez, era complicado, e ainda, bonito. A proposta
de debate fez surgir diversas posturas sobre o amor: algumas pessoas afirmavam que o amor
deveria ser eterno, caso contrário, não seria amor. Já outros, afirmavam que o amor não
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necessariamente precisaria ser eterno, porque deveria durar o tempo em que fizesse feliz. Um
aluno contou uma experiência de envolvimento com uma pessoa, na qual ele teria se
declarado e a mulher havia dito que eles eram apenas amigos.
Por fim, a atividade elaborada sobre os poemas e poetas apresentados na oficina
surtiram o efeito de prática de escrita para os alunos: nessa atividade, eles deveriam
relacionar o material apresentado (textos e músicas) tendo em vista partilhar os sentidos
estabelecidos nos textos. Ao final, a atividade se revelou como primordial para a
fundamentação do debate e diálogo com os alunos sobre os textos.
Observe a seguir a atividade:
1) Acompanhe a leitura do poema “O amor bate na aorta” de Carlos Drummond Andrade:
a) No poema, diversos recursos são utilizados pelo poeta com um significado não literal,
ou seja, uma linguagem metafórica. Você poderia citar alguns exemplos?
2) Com base na música “Dona Maria” de Thiago Brava e no “Soneto de separação” de
Vinícius de Morais, responda as questões abaixo:
a) Qual é o sentimento vivido pelo personagem da música “Dona Maria” de Thiago Brava
e pelo eu-lírico no “Soneto da separação” de Vinícius de Morais?
Explicite
a
situação
em
que
se
encontra
cada
um
deles.
b) Que sentimentos cada um dos eu-líricos revela em relação a pessoa amada?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oficina promovida se revelou bastante enriquecedora, de modo que os alunos puderam
dialogar de maneira mais próxima com os poemas de Carlos Drummond de Andrade e Vinicius
de Morais, além de conheceram mais sobre a vida dos dois poetas. É interessante observar
que durante organização dos versos dos poemas “Soneto de Fidelidade” e “No meio do
caminho”, respectivamente de Vinicius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade, os alunos
buscavam uma ordem que fizesse sentido para suas produções: geralmente, essa organização
se baseava nos últimos fonemas das palavras de cada verso, de maneira que o poema rimasse
— característica que para eles é importante em um poema. Além do mais, a experiência foi
muito enriquecedora para as alunas de graduação que participaram da pesquisa por ser a
primeira experiência em sala de aula: seja no decorrer do planejamento da aula, ou
posteriormente, com a execução prática em sala de aula.
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LETRAMENTO COM MANOEL DE BARROS E EDGAR MORIN: Escrita e Protagonismo com
alunos do IFRN/Campus Mossoró
Davi Tintino Filho20
RESUMO: Este trabalho apresenta o relato de uma prática pedagógica desenvolvida em
quatro turmas de terceiros anos do Ensino Médio, do IFRN/Campus Mossoró, nas aulas de
Língua Portuguesa, a partir da leitura da obra de poemas Menino do mato (2015), em
harmonia com o estudo de A condição humana (2009), de Edgar Morin, e Três concepções de
identidade (2014), de Stuart Hall. Utilizaram-se, como aporte teórico, os estudos
desenvolvidos por Kleiman (2013; 2016), sobre as estratégias de leitura a serem
desenvolvidas, com base nos conhecimentos prévios necessários no processo de formação de
leitores no ambiente escolar. A partir de um roteiro de trabalho previamente elaborado pelo
professor, orientou-se a leitura da obra de Barros, deixando que os alunos sentissem-na, num
processo de fruição e contemplação dos poemas. Em seguida, trabalhou-se o contexto em que
a obra foi produzida, além dos aspectos estruturais e estilísticos do poeta, conforme sugere
Kleiman (2016), “como parte de um contexto maior, e de delimitações do texto [...].” Dos
textos de Morin e de Hall, abstraíram-se, conceitos acerca da natureza da poesia e de prosa,
e de identidades, história e cultura, respectivamente, a fim de que fossem aproveitados na
produção textual dos alunos. Os alunos foram, então, orientados a produzir, em primeira
pessoa, uma resenha de caráter memorialístico, a partir de um perfil básico projetado pelo
professor e que teve que ser desenvolvido substancialmente por cada aluno, dando vida a
persona ficcional. Isso lhe possibilitou o exercício de sua capacidade inventiva e de encontro
com o Outro, numa dialética entre identidade e alteridade, materializando protagonismos no
espaço da cartografia textual. Contextualizando a criação das resenhas, expôs-se que seriam
publicadas na revista “Palavra Viva”, hipoteticamente criada na elaboração do roteiro da
atividade. Como última etapa, formaram-se duplas, sendo que cada membro deveria tecer
críticas consistentes sobre o texto do colega, apontando aspectos fortes e frágeis, como: a
formação profissional da personagem, as relações estabelecidas com os textos de Morin e
Hall, inadequações linguísticas etc, a fim de que fossem demonstrados atenção e zelo com o
texto do outro. Produziram-se, então, 135 resenhas e se formaram 67 duplas, com suas
respectivas apresentações, todas assistidas e avaliadas pelo professor e pelos demais colegas.
Como resultado da atividade, constatou-se que houve pleno envolvimento dos alunos com
suas produções, a partir de sua própria experiência, com a complexa criação física e
psicológica da personagem, a qual teve sua visão de mundo alterada a partir do encontro com
a literatura. Demonstrou-se, assim, que é necessário que a prática de leitura e de escrita, no
ambiente escolar, deve partir de uma proposta de trabalho coerente com o nível de
maturidade dos alunos, ao mesmo tempo em que deve instigá-los e desafiá-los, dando-lhes
responsabilidade e autonomia no processo de criação.
Palavras-chave: Prática pedagógica, Leitura, Escrita, Resenha Memorialística, Protagonismo.
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1 INTRODUÇÃO
(Escre)ver-me
nunca escrevi/ sou apenas um tradutor de silêncios
a vida / tatuou-me nos olhos / janelas / em que me transcrevo e apago
sou / um soldado / que se apaixona / pelo inimigo que vai matar
(Mia Couto)
O poema de Mia Couto que abre esta seção possibilita pensar em como a literatura,
ao mesmo tempo, reflete e refrata o mundo em mundos, possíveis e verossímeis. Pode soar
estranho, numa espécie de trocadilhos: mundo em mundos, mundo por mundos, uma
sucessão de mundos a partir de um mundo que se materializa num objeto-arte.
No poema, o artista moçambicano deixa entrever que a palavra de cunho artístico –
dotada de porosidade semântica, prenhe de fundos falsos e de variadas matizes e tons –
possibilita ao leitor, no percurso da escritura, a perspectiva do mundo do Outro, num exercício
de alteridade, como define Antonio Candido (2009, p.58), quando percebe a literatura como
um intercâmbio, um território, um espaço onde o Mesmo e o Outro se encontram. O trânsito,
nesse terreno de alteridades, demanda, também, um olhar outro: um olhar para dentro, num
fluxo contínuo, às vezes vertiginoso, às vezes lento, num exercício simbiótico e simbólico de
introspecção e de comunhão. Para Elias José,
Ao falar e escrever, tanto me sensibiliza o que vejo e vivo no presente, no
mundo exterior, como o que só existe no meu mundo interior: o que poderá
ser revivido pela força de minha imaginação, das minhas memórias. A soma
das minhas memórias com as suas é o que vai nos caracterizar como
indivíduos. A soma de memórias de uma terra é o que chamamos de
memória cultural. (JOSÉ, 2012, p.10).

Nesse movimento de dentro para fora, de tempo e de pessoas, de conhecimento do
Outro e, ao mesmo tempo, de construção identitária, a leitura do texto literário revela a
perspectiva, no ambiente escolar, e, por extensão deste, em seu próprio espaço familiar, de o
ser humano conhecer vidas, experiências, perspectivas diversas acerco do mundo, de sentir e
de desejar. Em outras palavras, de conhecer o vivido pelo Outro, absorvendo tudo para a
construção de sua própria vida, de seu próprio mundo, em contato com outros mundos,
originando uma cartografia coletiva de experiências. A literatura se revela, por essa
perspectiva, como um espaço no qual se conhecem e reconhecem sujeitos, suas vidas, suas
vozes e, ao mesmo tempo em que se tem contato com essas vidas, o indivíduo vai construindo,
dia a dia, sua própria vida, a vida do Mesmo.
A produção deste trabalho surgiu, assim, a partir de uma experiência pedagógica,
desenvolvida em quatro turmas de terceiros anos, de Ensino Médio, no ano letivo de 2017, do
IFRN/Campus Mossoró. O esboço geral do trabalho foi delineado na preparação das atividades
a serem desenvolvidas no início do ano letivo de 2017, durante o planejamento anual inicial,
com a escolha das obras literárias, tendo, principalmente, como base teórico-epistemológica,
os estudos sobre letramento, desenvolvidos por Angela Kleiman, para quem:
[...] percepção, atenção, memória, inferência continuam tendo um papel
central na compreensão e na reflexão sobre as estratégias do leitor; daí a sua
relevância para o processo de ensino e aprendizagem da língua escrita. [...]
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ler envolve mais do que compreender – a leitura é prazer para os sentidos e
abstração do mundo dos sentidos; é experiência única e individual e evento
social e coletivo; fazem parte dela tanto o entendido como os mal
entendidos. (KLEIMAN, 2016, p.9)

No planejamento das etapas do trabalho, o professor buscou, desse modo, contemplar
ações que atingissem o desenvolvimento profícuo das competências necessárias ao
desenvolvimento da leitura e, consequentemente, a capacidade inventiva dos alunos de
Ensino Médio para a produção de textos a partir da leitura da obra literária, como parte do
professo de letramento, de formação do usuário proficiente da Língua Materna. Foram
elaboradas, assim, as seguintes etapas, sobre as quais serão apresentadas, nas próximas
seções, considerações teórico-reflexivas. Foram elas: I) planejamento; II) leitura
compartilhada dos textos selecionados dos autores de apoio teórico; III) leitura da obra
Menino do mato e produção das resenhas de cunho memorialístico ficcional; e IV) formação
de duplas para a apresentação dos textos e para a defesa das produções.
2 PLANEJAMENTO: ONDE TUDO COMEÇOU...
Como é comum à prática docente, o início do ano letivo de 2017 foi marcado pelo
planejamento das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas ao longo dos quatro
bimestres. A partir do que determina o programa da disciplina de Língua Portuguesa e
Literatura para o terceiro ano do Ensino Médio nos campi do IFRN, o plano do conteúdo e das
atividades contemplaram as competências e as habilidades no âmbito dos conhecimentos
linguístico-gramaticais; da produção de texto a partir da perspectiva dos gêneros textuais; e o
ensino de literatura com base no estudo dos gêneros textuais literários.
Assim, na perspectiva dos conhecimentos literários a serem aprimorados no terceiro
ano, escolheram-se três obras, de autores e de estilos diversos – Émile Zola (2013), Manoel
de Barros (2015) e Mia Couto (2013) – para serem estudados ao longo do ano,
especificamente, no segundo, no terceiro e no quarto bimestres, respectivamente,
preparando-se, para cada uma delas, atividades variadas de leitura, de produção escrita e de
exposições orais.
Das obras listadas acima, a escolhida pelo professor (e que serve de base para a
produção desse relato), foi o livro de poemas do autor mato-grossense Manoel de Barros,
Menino do mato. Para o seu estudo, foi planejado um conjunto de atividades que foram
desenvolvidas ao longo do terceiro bimestre de maneira que atingissem o ideal de que:
[...] ler envolve mais do que compreender – a leitura é prazer para os
sentidos e abstração do mundo dos sentidos; é experiência única e individual
e evento social e coletivo; fazem parte dela tanto o entendido como os mal
entendidos. (KLEIMAN, 2016, p.9).

A partir do que reflete Kleiman, o desenvolvimento do trabalho com a obra Menino do
mato foi motivado por uma tentativa de se proporcionar um espaço de leitura que se
distanciasse de uma visão estanque da leitura de uma obra de poemas, pela perspectiva
tradicional, que é olhar o texto poético exclusivamente sobre os aspectos estruturais, de
identificação dos aspectos linguístico-gramaticais, muitas vezes, utilizando o texto como
pretexto para se trabalhar o conteúdo programático, como, por exemplo, o estudo das
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funções e das figuras de linguagem. Após o delineamento de todas as etapas do trabalho,
seguiu-se, de fato, para a efetivação da primeira: a leitura compartilhada dos textos
selecionados dos autores de apoio teórico.
3 INÍCIO DO ANO LETIVO: LENDO TEORIA, AMPLIANDO PERSPECTIVAS CRÍTICAS
No primeiro dia de aula, seguindo a práxis do ambiente escolar no início de cada ano
letivo, o professor apresentou-se, expôs o programa da disciplina de Língua Portuguesa para
o terceiro ano e determinou as atividades básicas a serem desenvolvidas em 2017. Nas
primeiras aulas do curso, foi entregue ao aluno a lista de livros que deveriam ser lidos durante
o ano, a partir do segundo bimestre, e ainda se evidenciou a leitura dos textos de apoio, no
caso, a leitura dos textos A condição humana, de Edgar Morin (2009), e A identidade em
questão, de Stuart Hall (2014), com os quais, no momento oportuno, seriam estabelecidas as
devidas conexões com a leitura das obras literárias.
Como parte do processo de estudo crítico das obras escolhidas, para o primeiro
bimestre, programou-se, assim, um quantitativo de aulas, em horário inverso ao que os alunos
estiveram matriculados (aulas extras) para: a) o aprofundamento dos conhecimentos
relacionados à linguagem literária; b) a reflexão acerca da sua natureza simbólica e figurativa;
c) a compreensão dos vários espaços físicos e virtuais em que ela surge; d) o estudo dos
gêneros literários que a veiculam; e, como já exposto acima, e) a leitura compartilhada de dois
autores cujos textos possibilitariam uma melhor compreensão da obra literatura escolhida
para estudo no terceiro bimestre.
Além disso, buscou-se, no primeiro bimestre, proporcionar um espaço no qual fosse
possível reavivar e desenvolver, satisfatoriamente, a sensibilidade dos alunos acerca da
literatura, a visão deles em torno dos objetos de natureza artística, sobre as particularidades
linguístico-gramaticais e estilísticas que tornam esses objetos culturais peculiares num
universo de gêneros textuais, no âmbito da prosa e da poesia, para além de uma perspectiva
atemporal e a-geográfica.
Refletiu-se, aí, sobre a natureza da linguagem literária – especificamente de sua forma
que, por vezes, surge como um enigma que pode levar o leitor a um caminho de compreensão
que se assemelha a um labirinto, tendo em vista as multiplicidades semânticas que o texto
apresenta, visando, assim, “à formação do leitor e, consequentemente, ao enriquecimento de
outros aspectos humanísticos e criativos, do ato de ler.” (KLEIMAN, 2016, p.11).
Nesse momento, é retomado, mais uma vez, o pensamento de Kleiman, conforme já
citado anteriormente, quando esta orienta que as atividades pedagógicas que apresentam
como objeto de ensino a linguagem – seja no âmbito da leitura, seja no âmbito da escrita,
como práticas indissociáveis – devem visar a despertar, no aluno, “percepção, atenção,
memória, inferência.” (KLEIMAN, 2016, p.9).
Assim, na elaboração das etapas do trabalho envolvendo as práticas de leitura do texto
literário, optou-se pela obra de Manoel de Barros, entre outras razões, porque é uma obra de
poema e está previsto, no programa da disciplina de Língua Portuguesa do terceiro ano no
IFRN, o trabalho do gênero textual literário “poema”. Além disso, no tocante à linguagem,
porque a obra apresenta uma linguagem poética instigante, a qual se revela como uma via de
inumeráveis caminhos de significações possíveis, o que exige uma participação ativa do leitor.
Quando o professor, após tê-la lido e se sentido instigado a partir do título, percebeu
que o livro poderia ser adotado, entre outras obras, para ser lido pelos alunos do terceiro ano,
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uma vez que esse público já é alfabetizado, revela um grau mais elevado de maturidade e uma
experiência de leitura mais aprofundada, o que lhe possibilita ousar na interpretação, inferir
e desconstruir sentidos, ou seja, com isso, valorizam-se os “aspectos humanísticos e criativos,
do ato de ler.” (KLEIMAN, 2016, p.11), aproveitando-se, aí, o conhecimento prévio dos alunos
e as suas potencialidades, respeitando o perfil do público-alvo.
Esses aspectos foram, assim, considerados, com profundidade, na escolha da obra, dos
textos de apoio e nas categorias analíticas que os alunos deveriam observar durante as
leituras. Para os encontros realizados em turno inverso ao que os alunos estiveram
matriculados (os alunos matriculados no turno matutino participaram dos encontros no turno
vespertino, enquanto os matriculados regularmente no turno vespertino tiveram aula extra
no turno matutino), o professor selecionou os textos de Edgar Morin e de Stuart Hall e os
apresentou aos alunos.
Nesse momento das atividades, apresentou-se também o roteiro de trabalho, de modo
que os alunos tivessem tempo hábil para lerem a obra de Barros, aprofundarem-se na
compreensão dos textos de apoio e já irem construindo um esboço do que deveria ser
apresentado, na versão final, no terceiro bimestre. Ao pensar nos textos que possibilitariam
uma leitura mais consistente do texto literário de Manoel de Barros, foram escolhidos Morin
e Hall, autores que promovem uma reflexão teórico-conceitual acerca da condição humana e
das questões identitárias, tão pertinentes na contemporaneidade.
O professor, como intermediador e assessor no processo de leitura e de aprendizagem,
como pensa Kleiman, promoveu discussões a partir dos textos selecionados, propiciando um
espaço escolar no qual é possível “pensar numa nova articulação das duas (a leitura na
aprendizagem, a aprendizagem da leitura, a aprendizagem sobre a leitura) e reconstruir seus
sentidos no processo.” (2013, p. 11). Processo este em que ocorreu uma reterritorialização
das palavras em evidência: “leitura” e “aprendizagem”, uma vez que, ao visualizar o formato
dessa prática de ensino, o professor vislumbrou um espaço de sala de aula no qual os alunos
pudessem, de fato, viver com profundidade os textos de Barros, de Morin e de Hall, sendo que
os dois últimos autores possibilitassem uma experiência de leitura mais vivaz, mais envolvente
do texto do primeiro autor.
Assim, ao se reconfigurar as relações entre “leitura” e “aprendizagem” na construção
dessa atividade pedagógica a partir da leitura da obra de Manoel de Barros, tendo como
suporte crítico-teórico Edgar Morin e Stuart Hall, perseguiu-se aquilo que Angela Kleiman
defende:
A compreensão de textos envolve processos cognitivos múltiplos,
justificando assim o nome de “faculdade” que era dado ao conjunto de
processos, atividades, recursos e estratégias mentais próprios do ato de
compreender. A descrição e análise da compreensão do texto escrito [...] tem
dois objetivos: por um lado oferecer subsídios aos interessados na leitura e
na formação de leitores [...]; por outro lado, e como um passo decorrente do
primeiro objetivo, visamos ao aprimoramento da própria capacidade de
leitura [...], pois, ao tornarmos o processo conhecido, estaremos construindo
as bases para uma atividade de metacognição, isto é, de reflexão sobre o
próprio saber, o que pode tornar esse saber mais acessível a mudanças.
Refletir sobre o conhecimento e controlar os nossos processos cognitivos são
passos certos no caminho que leva à formação de um leitor que percebe
relações, e que forma relações com um contexto maior, que descobre e
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infere informações e significados mediante estratégias cada vez mais
flexíveis e originais. (KLEIMAN, 2016, pp. 11-12).

Durante o processo de elaboração do roteiro de trabalho a ser entregue ao aluno, com
as devidas orientações acerca do objeto de estudo, perseguiu-se o propósito de colocar o
aluno no centro do processo de leitura e de produção textual, alertando-o para etapas e o que
cada uma delas exigia, proporcionando um espaço de reflexão sobre o próprio conhecimento
em torno do objeto de trabalho, ou seja, aquilo que Kleiman chama de “metacognição”. Nos
encontros realizados para o estudo dos textos de Morin e Hall, chamou-se a atenção para os
aspectos relacionados ao que deveria ser produzido, que informações deveriam ser abstraídas
dos textos dos autores de apoio e como estas deveriam se relacionar com a obra de Manoel
de Barros.
Nesses encontros, o professor percebeu duas realidades em relação ao sentimento dos
alunos sobre os textos em evidência. Alguns alunos já haviam lido a obra de Manoel de Barros,
outros ainda não. Dos que leram, registrou-se certa dificuldade em relação à compreensão
dos poemas. Nesse momento, o professor abriu, aleatoriamente, o livro e leu o seguinte
poema indagativo: “No gorjeio dos pássaros tem um perfume de Sol?” (BARROS, 2015, p.47).
Ao questionar os alunos sobre os seus sentimentos acerca do que acabara de ser lido,
reinou certo silêncio. O professor, então, expôs seus próprios sentimentos acerca do poema,
chamou a atenção para a mistura de seres e de sensações, para o cantar dos pássaros, para o
nascer do Sol no horizonte e para o exalar do odor das flores no instante em que a luz incide
sobre elas realizando o processo de fotossíntese. Chamou-se, ainda, a atenção para o fato de
a poética de Manoel de Barros ser marcada, nas palavras do próprio autor, por um processo
simbiótico de comunhão e de transfusão, de harmonia entre os seres no mundo. O professor
destacou, também, os recursos estilísticos da linguagem no poema, como se estabelece a
relação sinestésica entre os sentidos: audição, tato e olfato, no texto de Barros.
Após as observações, registrou-se o depoimento dos alunos, com certo ar de
incredulidade, em relação ao que acabaram de ouvir: “Como era possível uma leitura tão
‘louca’”? “Como o professor conseguiu estabelecer tais relações?”. Ouviu-se também: “Que
era preciso muito conhecimento para conseguir estabelecer essas conexões entre os seres”
etc. Diante do exposto por eles, o professor teceu comentários de estímulos e de provocações
e, em seguida, iniciou a leitura do texto de Edgar Morin (2009) acerca da condição humana e
como esta oscila entre “prosa” e “poesia”. Enfatizou-se, no encontro, a necessidade de o ser
humano viver a literatura. Nesse momento, chamou-se a atenção para o seguinte fragmento
do texto de Morin:
Uma coisa ainda não foi dita; a vida é uma alternância e, por vezes, uma
mistura de prosa e poesia. O que é a prosa? São as coisas mecânicas,
cronométricas que nos obrigam a fazer para ganhar a vida. O que é a poesia?
Momentos de intensidades, comunhão, amor, alegria e prazer que podemos
experimentar também nas festas, jogos de futebol. Hölderlin afirmava com
muita propriedade: “O homem habita poeticamente a terra”. Seria
necessário acrescentar a essa afirmação: Poética e prosaicamente. A prosa
nos ajuda a sobreviver, mas a poesia é a própria vida. (MORIN, 2009, p.92).

Com a leitura desse fragmento, iniciou-se uma reflexão sobre o que seria a prosa e o
que seria a poesia na vida e como elas constituem, juntas, a condição humana. Chamou-se a
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atenção para outro aspecto tratado por Morin, sobre o fato de o “Homo [ser] sapiens e
demens” (MORIN, 2009, p.92). Estabeleceu-se, aí, uma interessante relação com os poemas
de Manoel de Barros, especificamente, com a voz do eu-lírico dos poemas, a voz do “menino
do mato”, que subverte a lógica das ciências, como um “demens”, na perspectiva tratada por
Morin. Com essas relações, os alunos começaram a sugerir interpretações, compreensões que
foram mediadas pelo professor, no instante em que ele também sugeriu modos de ver e de
sentir o texto do artista.
De um modo geral, nos encontros para ser compartilhado o texto de Morin, teve-se a
intenção, antes de qualquer reflexão no âmbito da teoria, possibilitar um espaço em que os
alunos compreendessem que um texto artístico é uma construção que transcende o
meramente informativo, procurou-se ir além, seguindo o proposto por Roland Barthes,
quando discorreu sobre o “prazer do texto”:
O prazer do texto não é forçosamente do tipo triunfante, heroico,
musculoso. Não tem necessidade de se arquear. Meu prazer pode muito bem
assumir a forma de uma deriva. A deriva advém toda vez que eu não respeito
o todo e que, à força de parecer arrastado aqui e ali ao sabor das ilusões,
seduções e intimidações da linguagem, qual uma rolha sobre as ondas,
permaneço imóvel, girando em torno da fruição, intratável que me liga ao
texto (ao mundo). Há deriva, toda vez que a linguagem social, o socioleto, me
falta (como se diz: falta-me ânimo). Daí por que um outro nome da deriva
seria: o Intratável – ou talvez ainda: a Asneira. (BARTHES, 2008, p.26).

Ou seja, adentrar no mundo do texto, senti-lo e experienciá-lo num intercâmbio entre
mundos possíveis e imagináveis, sem necessariamente ter que encontrar uma compreensão
lógica, motivada pela razão das ciências. Buscou-se, ao contrário disso, nas aulas de leitura
compartilhada, permitir o sentir o texto, sem que houvesse sempre uma lógica científica por
trás. Em outras palavras, o professor procurou permitir que os alunos vivessem a experiência
da fruição. As palavras da poética de Manoel de Barros, provocam no leitor exatamente o
estado do fruir, o sentimento de inquietação, de dúvida sobre o próprio saber, fazendo querer
ir além, desvendar o motivo daquele “inquietar-se”. Nesse mesma direção, Rubem Alves
(2008) defende que: “Usando uma sugestão de Melanie Klein, o professor, no ato de ler para
os seus alunos, é o ‘seio bom’, o mediador que liga o aluno ao prazer do texto.” (ALVES, 2008,
p.33).
O professor, em todos os encontros, teve sempre à frente a intenção de fazer com que
os alunos vivessem a experiência do texto de Barros, de possibilitar uma visão diferente do
texto poético, como um desafio prazeroso, de incentivo, em todos os níveis que o constituem,
a partir de sua própria realidade, dos conhecimentos que eles já detinham, conforme
preconiza Kleiman:
A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização
de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o
conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de
diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o
textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido
do texto. E porque o leitor utiliza justamente diversos níveis de
conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um processo
interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o engajamento do
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conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão. (KLEIMAN, 2016,
p.15).

Partindo-se, assim, dos conhecimentos prévios dos alunos dos terceiros anos, o
professor delineou um caminho de trabalho pelo qual eles pudessem viver a experiência de
leitores a partir de sua própria bagagem cultural, fazendo-os perceber, a cada momento, os
seus conhecimentos acerca dos três níveis de constituição textual: sobre a língua, sobre seu
repertório enciclopédico e sobre o universo textual.
Assim, após a leitura compartilhada inicial de alguns poemas de Barros, além do
enfoque teórico, pela ótica de Morin, acerca da condição humana em relação à experiência
literária, houve mais um encontro para se refletir sobre as ideias propostas por Stuart Hall
(2014), possibilitando aos alunos mais um momento para expandir o seu repertório cultural.
Com Stuart Hall, teve-se a intenção de discutir questões identitárias, históricas e culturais na
formação do sujeito, na Pós-modernidade. Para esse autor:
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de
tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas.
Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a
morte é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos
ou uma confortadora “narrativa do ‘eu’” [...]. A identidade plenamente
unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à
medida que os sistemas de significação e representação cultural se
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e
cambiante de identidades possíveis, com as quais poderíamos nos identificar
a cada uma delas – ao menos temporariamente. (HALL, 2014, pp. 9-16)

A escolha desse enfoque teórico-conceitual deu-se pelo fato de, para a leitura da obra
de Barros, um dos objetivos ser exatamente a percepção quanto à construção identitária do
eu-lírico, já presente no título da obra “Menino do mato”. Especificamente, os alunos – a partir
de seus conhecimentos prévios acerca da imagem, histórica e culturalmente construída, do
que viria a ser um “menino” cuja origem é definida por uma locução adjetiva “do mato” –
deveriam, em momento determinado pelo professor, desconstruir toda a carga
preconceituosa que gira em torno dessa condição. Para isso, questionou-se, durante a leitura
do texto de Stuart Hall: Quem é o menino do mato? Como vocês caracterizaram um menino
do mato? Que conhecimentos sobre essa condição vocês detém?
A partir daí, iniciou-se, de fato, a discussão das ideias e dos conceitos propostos por
Hall (2014) em seu texto, no tocante aos três tipos de identidades desenvolvidas ao longo da
história: a identidade iluminista, a identidade sociológica e a identidade pós-moderna ou
fragmentada, oportunizando-se, nesse momento, a possibilidade de os alunos refletirem,
assim, sobre as construções históricas e opressivas em torno dos sujeitos e de como essas
construções estão diretamente associadas ao poder e à dominação entre as classes.
De um modo geral, nessa etapa do trabalho, promoveu-se um espaço no qual os alunos
tiveram leituras de teorias e perspectivas críticas com as quais fosse possível, a um só tempo,
ampliar o seu repertório cultural, a sua experiência como leitor ativo, e também relacionar
essas leituras com a compreensão do texto literário. Ao término desse momento de leituras
críticas compartilhadas, sucederam os dois momentos finais da atividade pedagógica
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idealizada a partir da leitura da obra de Manoel de Barros: o momento da leitura propriamente
dita dos poemas do artista mato-grossense associada à produção da resenha de cunho
memorialístico e, em seguida, a apresentação dos textos para o recebimento da crítica, ações
previstas no plano de trabalho entregue aos alunos, conforme será descrito na seção seguinte.
4 LEITURA E ESCRITA: PRODUZINDO MEMÓRIAS, EMANCIPANDO IDENTIDADES
O poema de Mia Couto que introduz este relato de experiência pedagógica permite
pensar a escrita artística como um momento de construção de identidades a partir dos
recursos e das sutilezas que a escrita artística detém. A escolha desse autor e desse poema
não se deu ao acaso, uma vez que Mia Couto põe em evidência, por meio de seus textos, as
relações de conflito que minimizam pessoas por conta de aspectos relacionados às suas
condições étnicas e subjetivas, ao mesmo tempo em que põe em evidência o reconhecimento
de identidades e o encontro de alteridades, como podem ser constatadas durante as leituras
de seu seus romances, contos, ensaios e poemas.
A partir dessa reflexão inicial sobre construções de subjetividades na literatura,
escolheu-se a obra de Manoel de Barros em evidência neste relato, tendo em vista que ela
proporciona ao leitor a experiência de conhecer o outro, num exercício de alteridade, e
perceber quem é esse outro, no caso, o menino do mato cuja voz revela toda experiência
infantil em contato com a natureza, com os seus personagens e com a palavra, como pode ser
sentido, por exemplo, nos poemas seguintes selecionados (estes poemas foram lidos e
discutidos em sala durante a etapa descrita na seção anterior):
“Escrever o que não acontece é tarefa da poesia”, “Sou beato de ouvir a
prosa dos rios”, “Eu sempre guardei nas palavras os meus desconcertos”, “Eu
sustento com palavras o silêncio do meu abandono”, “A maneira de dar
cantos às palavras o menino aprendeu com os passarinhos”, “Visão é recurso
da imaginação para dar às palavras novas liberdades?” (BARROS, 2015, pp.
35-41-53-55-57-59).

Nesses poemas – cuja palavra é marcada por uma economia que chama a atenção do
leitor, paradoxalmente, pela intensidade de suas significações – registra-se a experiência do
artista que rememora sua vida de menino que nasceu no interior do Mato Grosso e a
desconstrução da lógica da palavra denotativa, ao integrar um olhar para dentro de si com o
olhar para fora, para a natureza, num processo de autoconhecimento e de comunhão com os
elementos naturais.
A partir dessa constatação, o professor produziu um roteiro de trabalho, no qual se
apresentou o delineamento daquilo que os alunos deveriam produzir, estabelecendo os
objetivos de leitura. Sobre a definição dos objetivos em uma atividade pedagógica, Angela
Kleiman propõe que:
[...] a leitura com objetivos bem definidos permitirá lembrar mais e melhor
aquilo lido. A capacidade de estabelecer objetivos na leitura é considerara
uma estratégia metacognitiva, isto é, uma estratégia de controle e
regulamento do próprio conhecimento. [...] Esse conhecimento
metacognitivo é desenvolvido ao longo dos anos de uma pessoa [...]. A
predeterminação de objetivos por outrem não é, contudo, necessariamente
um mal. Se o leitor menos experiente foi desacostumado, pela própria
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escola, a pensar e decidir por si mesmo sobre aquilo que ele lê, então o
adulto pode, provisoriamente, superimpor objetivos artificialmente criados
para realizar uma tarefa interessante e significativa para o desenvolvimento
do aluno [...]. Assim, indiretamente, através do modelo que o adulto lhe
fornece, esse leitor estabelecerá eventualmente seus próprios objetivos, isto
é, desenvolverá estratégias metacogniticas necessárias e adequadas para a
atividade de ler. (KLEIMAN, 2016, p. 38).

A partir do que discorre Kleiman, enfatiza-se que o público-alvo da atividade
pedagógica envolvendo a leitura da obra de Manoel de Barros é constituído, em sua maior
parte, por adolescentes, cursando o terceiro ano do Ensino Médio, com faixa etária entre 16
e 18 anos: momento em que a construção de suas identidades é marcada, muitas vezes, pelo
silêncio, mas também, pela alta capacidade criativa e de expressão. Considerando essa
particularidade em torno dos atores do processo de leitura e de produção, desenvolveu-se
um roteiro de trabalho no qual constaram os objetivos que os alunos deveriam atingir,
objetivos estes que visavam aos alunos como agentes do processo de criação, conforme pode
ser visto abaixo:
ROTEIRO DE TRABALHO – PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO GÊNERO RESENHA
DE CUNHO MEMORIALÍSTICO
1) Esta produção escrita corresponderá à nota parcial do 3º bimestre.
2) Será utilizado, como corpus para a análise e para a escrita, a obra do autor brasileiro
Manoel de Barros “Menino do Mato” (1.ed., Rio de Janeiro: Objetiva, 2015).
3) Como fundamentação teórica para as ideias a serem desenvolvidas com a leitura
dos poemas de Manoel de Barros, deverão ser lidos os textos “A condição humana”,
de Edgar Morin (In. “Educação e Complexidade”. Éditions Pleins Feux. São Paulo:
Cortez Editora, 2009, pp.89-92) e “Três concepções de identidade”, de Stuart Hall (In.
“A identidade cultural na pós-modernidade”. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014, pp.1012).
4) Deverá ser atribuído um título criativo à resenha, título este que deve estar
harmonicamente relacionado com as ideias elencadas no corpo da resenha.
5) Situação ficcional norteadora para a produção escrita:
“Palavra Viva” é uma revista mensal, com circulação nacional e tradução para o inglês,
o francês e o espanhol, voltada para os estudiosos e amantes da literatura. Apresenta
um corpo editorial rigoroso, formado por professores ativos e aposentados oriundos
de várias universidades brasileiras e colaboradores estrangeiros. Essa revista
apresenta várias secções, como, por exemplo: “Autor do Mês”, “Estilo de Época”,
“Literatura e Ensino” etc. Dentre essas secções, há aquela voltada à exposição de
ideias e experiências de uma determinada autoridade em alguma área do saber (como
o magistério, a justiça, a economia, a política...) acerca de obras e de autores que
marcaram sua vida. Essa secção é chamada “A obra que me fez...”. Na edição deste
mês, você, que é autoridade em determinada área do saber, é o convidado e deverá
produzir um texto, de caráter crítico e memorialístico, para ser publicado nessa
revista. A obra que marcou sua vida é “Menino de mato”, de Manoel de Barros. Você
produz, então, a resenha (gênero textual adequado a essa situação comunicativa). No
texto, como parte do seu repertório sociocultural, o corpo editorial constata que você,
além de suas memórias afetivas, também traz pensamentos e ideias de dois
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estudiosos da contemporaneidade, Edgar Morin e Stuart Hall, como forma de
sustentar seu discurso e dar credibilidade ao seu ponto de vista ao longo do texto.
SEU PERFIL: Adulto(a), 45 anos, profissional conceituado(a) em determinada área, com
formação pautada na pluralidade e na complexidade, para além da formação técnicoacadêmica que recebeu na universidade.
6) É essencial que você consiga abstrair dos poemas de Manoel de Barros temas
possíveis que estejam metamorfoseados nas imagens criadas pelo autor e que
mantenham diálogos coerentes com o título da obra.
7) São disponibilizadas 40 linhas para que desenvolva o seu texto.
8) Dos textos de Edgar Morin, deverão ser compreendidas as discussões acerca da
condição humana e como esta se encontra intimamente relacionada com a própria
criação da literatura na prosa e na poesia. De Stuart Hall, você deverá compreender
satisfatoriamente a discussão que ele desenvolve sobre o que é identidade e como
esta se desenvolveu e se transformou ao longo da história, chegando à
contemporaneidade de modo fragmentado. Você deverá aplicar esse conhecimento à
compreensão da obra de Manoel de Barros.
9) Durante a produção de seu texto, você deverá fazer referência às ideias propostas
por Morin e Hall em três momentos de seu texto. Isso é prescrito para enriquecer o
seu texto, pautando-se no que se denomina de “discurso de autoridade”.
10) O seu texto focalizará a escrita literária de Manoel de Barros, considerando as
particularidades do gênero poema, o modo com que o autor cria seus textos, os
recursos estilísticos de linguagem utilizados (metáfora, hipérboles, gradações,
metonímias, eufemismos, alegorias etc), de modo que se consiga entrever o modo
como o artista desconstrói o pensamento racional, da palavra logocêntrica, com sua
arte, crítica à humanidade. Deve ficar evidente no seu texto que a escrita dele
sensibilizou você, como amante da literatura, em algum momento da sua vida.
11) O seu texto deverá apresentar quatro ou cinco parágrafos, bem desenvolvidos,
com coesão e com coerência. O tamanho dos parágrafos deve respeitar a clássica e
harmônica divisão do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão.
12) Ao longo de sua resenha, você deverá esmiuçar a análise de alguns poemas da
obra, de modo que o leitor consiga perceber a sua crítica em relação à escrita do autor
em estudo. A escolha dos poemas fica a critério do resenhista.
13) A primeira etapa do trabalho será a produção em sala da resenha, podendo ou não
serem utilizados materiais de apoio, ficando, a critério do professor, o uso ou não.
14) A segunda etapa será marcada pela formação de duplas. Cada aluno ficará
responsável por avaliar a resenha produzida pelo colega, de quem também receberá
a crítica acerca de seu próprio texto.
15) A nota de desempenho final do trabalho será atribuída a partir da produção
escrita, da desenvoltura durante a exposição e defesa do próprio texto e da crítica
realizada acerca da resenha do componente da dupla. A nota variará entre 0 e 9,0.
16) 1,0 corresponderá à frequência nos dias de apresentação, devendo a(o)
secretário(a) registrar em folha específica, a qual será entregue ao professor ao
término das apresentações, para que ele possa contabilizar a nota final.
17) Caso o aluno não compareça na data da realização da prova (e não justifique por
meio de requerimento, com a devida documentação comprobatória, o motivo da
ausência para que o professor possa avaliar a situação) receberá automaticamente 0
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(zero) na atividade, mesmo que tenha assistido a todas as apresentações, não
podendo, então, gozar do ponto de frequência.
Constata-se, ao longo desse roteiro de trabalho, um conjunto de objetivos, produzidos
pelo professor para que servissem como embriões os quais os próprios alunos tiveram que
desenvolver, a partir de sua própria perspectiva sobre o proposto. Esses objetivos se
configuraram como motivadores para que eles se sentissem com autonomia para a produção
do trabalho.
Assim, ao criar uma revista ficcional para a qual os alunos se tornariam autoridades
(sumidades em determinada área profissional, que foram convidadas pela revista “Palavra
Viva” para produzirem uma resenha, de cunho memorialístico, acerca de uma determinada
obra literária que teria marcado a vida desse profissional por algum motivo) teve-se a intenção
de criar um perfil básico que precisou ser desenvolvido por cada aluno, com base em sua
imaginação e criatividade, dando-lhe responsabilidade e autonomia, numa ação de
coparticipação entre aluno e professor.
Ainda, ao se discutirem, por exemplo, os autores de apoio e ao se determinar que estes
deveriam aparecer no corpo da resenha, lançou-se o desafio de os alunos conseguirem
estabelecer conexões entre leituras advindas de áreas de saber diversas, como a literatura, a
sociologia e filosofia, testando suas habilidades quanto ao diálogo entre os conhecimentos e
levantando hipóteses em torno do estudo. Para Kleiman:
Os objetivos são também importantes para um outro aspecto da atividade
do leitor que contribui para a compreensão: a formulação de hipóteses.
Vários autores consideram que a leitura é, em grande medida, uma espécie
de jogo de adivinhação, pois o leitor ativo, realmente engajado no processo,
elabora hipóteses e as testa, à medida que vai lendo o texto. Na discussão
até este momento, deve ter ficado evidente que o texto não é produto
acabado, que traz tudo pronto para o leitor receber de modo passivo. Ora,
uma das atividades do leitor, fortemente determinada pelos seuss objetivos
e suas expectativas, é a formulação de hipótese de leitura. (KLEIMAN, 2016,
pp.38-39).

O professor, além dos encontros em turno inverso e das aulas em horário regular,
disponibilizou momentos de consulta individual para que os alunos se sentissem à vontade de
exporem suas dúvidas e suas hipóteses, tanto em relação à compreensão deles acerca dos
poemas de Manoel de Barros, quanto em relação a possíveis delineamentos dos perfis das
personagens a serem criadas para dar vida à resenha memorialística, a serem produzidas em
primeira pessoa, com a predominância da função emotiva/expressiva da linguagem.
A escolha da obra de Barros foi motivada, dentre outros fatores, exatamente pelo fato
de a sua linguagem ser altamente expressiva e carregada de múltiplas significações,
demandando do aluno um posicionamento crítico forte e ousado, já que isso o desafia a
estabelecer fortes conexões com a história de vida da personagem que cada aluno deveria
criar. A linguagem poética é desafiante na medida em que possibilita caminhos diversos, a
depender dos conhecimentos prévios de cada leitor e da sensibilidade de cada um deles de
recuperar e de construir sentidos a partir das imagens poéticas presentes no texto, no caso
deste relato, das palavras produzidas por Barros e captadas durante a leitura pelos alunos.
Para Paz:
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O poeta nomeia as coisas: estas são plumas, aquelas são pedras. E de súbito
afirma: as pedras são plumas, isto é aquilo. Os elementos da imagem não
perdem seu caráter concreto e singular: as pedras continuam sendo pedras,
ásperas, duras, impenetráveis, amarelas de sol ou verdes de musgo: pedras
pesadas. E as plumas, plumas: leves. A imagem resulta escandalosa porque
desafia o princípio de contradição: o pesado é o ligeiro. Ao enunciar a
identidade dos contrários, atenta contra os fundamentos do nosso pensar.
Portanto, a realidade poética da imagem não pode aspirar à verdade. O
poema não diz o que é e sim o que poderia ser. O seu reino não é o do ser,
mas o do “impossível verossímil” de Aristóteles. (PAZ, 2009, p.38).

A partir da perspectiva teórica mostrada por Paz, concebeu-se a necessidade de os
alunos conseguirem, em sua leitura orientada a partir do diálogo com o professor, atuarem
no processo de construção de sentidos, onde, aparentemente, não havia sentido. Como, por
exemplo, na análise de um dos poemas de Manoel de Barros já transcrito acima – “No gorjeio
dos pássaros tem um perfume de Sol?” (BARROS, 2015, p.47) – estabeleceu-se um momento
em que se mostraram possibilidades de interpretação, em que o professor provocou reações.
Assim, som, imagem, cheiro e tato constituem-se como receptores do mundo, do contato do
sujeito com o seu entorno e que devem ser recuperados pelo aluno, a partir de sua
experiência, da sua condição humana, tudo isso fundamentado na construção de mundos por
meio da palavra.
Como foi um trabalho vinculado à disciplina de Língua Portuguesa e Literatura, a partir
da leitura de uma obra literária, foi, então, imprescindível uma abordagem mais significativa
acerca da palavra, matéria-prima do texto. Estabeleceu-se, assim, uma reflexão acerca dos
recursos estilísticos de linguagem, considerando-se, principalmente, o fato de que um dos
objetivos da atividade foi ativar o conhecimento prévio, no tocante aos aspectos linguísticos
dos alunos, instigando-lhes a busca de caminhos interpretativos, para além de uma
abordagem meramente decodificadora. Sobre isso, Kleiman propõe que:
[...] acreditamos, como Vygotsky e pedagogos neovygotskianos, que a
aprendizagem é construída na interação de sujeitos cooperativos que têm
objetivos comuns. Como [...] trata-se de aprender a ler no sentido cabal da
palavra (em que ler não é o equivalente a decifrar ou decodificar), a
aprendizagem que se dará nessa interação consiste na leitura com
compreensão. Isso implica que é na interação, isto é, na prática comunicativa
em pequenos grupos, com o professor ou com seus pares, que é criado o
contexto para que [aquele aluno] que não entendeu o texto entenda.
(KLEIMAN, 2013, p. 12).

No encontro das perspectivas propostas por Octavio Paz e Angela Kleiman – o primeiro
versando sobre o signo linguístico no texto poético e das aparentes contradições que surgem
e a segunda discorrendo sobre o processo de desenvolvimento da leitura – planejou-se um
trabalho em que se contemplassem o trabalho individual e o trabalho participativo: os
encontros para discussão coletiva dos textos, os momentos disponibilizados para
atendimento individual do aluno para sanar suas dúvidas e dificuldades, a produção das
resenhas individualmente e a formação de duplas de trabalho para que cada aluno, ao mesmo
tempo, se visse na condição de crítico e também na de defensor do seu texto, quando arguido
pelo outro.
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Perseguiu-se, com essa sistemática, uma leitura genuína do texto literário, para além
de uma atividade de decodificação, com base num processo de colaboração na construção de
sentidos no ato da leitura, da escrita e da crítica, contemplando, assim, o fomento de um
contexto em que o contato com a palavra se manifestasse de modo consciente e coerente.
Segundo Kleiman, deve-se prezar pela:
[...] procura de um contexto maior, e de delimitação das dimensões do texto
focalizando, desta vez, o aspecto interacional da leitura, mediante a análise
da materialização linguística e das intenções e objetivos do autor.
Consideramos que esta dimensão, quando está sob o controle e reflexão
consciente do leitor, torna esse sujeito na interação não apenas um leitor
proficiente, mas também, muito mais importante, um leitor crítico.
(KLEIMAN, 2016, p.13).

Relacionar, assim, a produção da resenha memorialística a uma situação hipotética de
escrita para uma revista especializada em literatura e colocar também essa resenha em um
contexto em que a produção seria posta à crítica de outro indivíduo faz parte dessa busca pela
formação de um leitor consciente, crítico e capaz de se perceber e de se construir como agente
do seu processo de aprendizagem, de crescimento intelectual e pessoal.
5 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em termos numéricos, para a realização dessa atividade, divididas em etapas,
consumiram-se uma média de doze (12) encontros por turma, envolvendo as aulas em horário
regular de matrícula e as aulas em turno inverso. Como o trabalho foi realizado em quatro (04)
turmas de Ensino Médio, totalizou-se um número de quarenta oito (48) aulas. Como resultado
desse processo, foram produzidas cento e trinta e cinco (135) resenhas, o que exigiu, para a
realização da última etapa da prática, a formação de sessenta e sete (67) duplas, todas elas
apresentando o resultado de seus esforços, individuais e coletivos, por meio de ações de
crítica e de defesa, de seu texto e do texto do colega.
Assim, como parte do processo de uma prática pedagógica direcionada para a
obtenção de um resultado positivo, o professor, de modo autoavaliativo, conseguiu perceber
a importância de planejar, de estabelecer claramente os objetivos a serem atingidos no
desenvolvimento de qualquer prática pedagógica. No caso da prática aqui relatada, o objetivo
foi o de promover o amadurecimento do uso da palavra, a partir de um contexto maior,
prezando-se pela consciência e pela crítica com e pela língua, num constante processo de
interação entre todos envolvidos no processo de ensino de leitura e de escrita, como reflexo
da práticas sociais de linguagem. Sobre isso, Angela Kleiman defende que:
Uma vez que não encontraremos homogeneidade nessa interação devido
aos diversos estágios de desenvolvimento dos alunos na sala de aula,
interessa primordialmente ao professor determinar qual é o potencial de
aprendizagem [dos alunos], dado o desenvolvimento que [eles] já [têm]. A
fim de que [eles] [possam] aprender, adulto e criança, conjuntamente,
deverão construir um contexto de aprendizagem mediante a interação,
cabendo [ao professor] definir tarefas exequíveis, plausíveis e significativas,
segundo objetivos predefinidos [...]. Ou seja, para construir um contexto de
aprendizagem mediante a interação, o aluno deve conhecer a natureza da
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tarefa e deve estar plenamente convencido de sua importância e relevância.
(KLEIMAN, 2013, p.13)

Planejamento, objetivos, contexto de produção das atividades e perfil do público
exequente das ações são, desse modo, constituintes essenciais no desenvolvimento de toda
prática pedagógica, independente de modalidades de ensino, de faixa etária do público-alvo
e de componente curricular. No trabalho com a obra de Manoel de Barros em diálogo com os
textos de Edgar Morin e Stuart Hall, destacaram-se, assim, como base de trabalho, esses
elementos, para os quais se delegou significativa atenção e tempo.
Retomando-se, também, mais uma vez, o poema de Mia Couto que abre este trabalho,
infere-se que os cento e trinca e cinco alunos que participaram da prática pedagógica descrita
neste relato efetivaram, ao mesmo tempo, um exercício de olhar para dentro, de se
compreender para poder compreender o Outro. Entende-se, aqui, que o contato com o texto
literário deve possibilitar, ao mesmo tempo, a oportunidade de experenciar alteridades e
também construir identidades, como propõe Elias José, quando diz que:
Eu não me apresento aqui vazio, despido do que não sejam roupa e corpo
físico. Eu sou este eu de hoje, que se apresenta aqui e agora. Mas este eu
aqui é fruto do que fui, vi, vivi, convivi e que me estruturou como ser
humano. Em mim, há um mundo muito mais pleno do que imagino. Um
mundo composto da família que deu a vida e me criou, de todos os seres
humanos que me acolheram, da casa onde nasci e das outras onde morei e
de tudo que havia nelas e em seus entornos, das cidades e das terras que
conheci, depois, nas várias etapas do tempo vivido, das minhas preferências
vivenciais, da escola que frequentei, dos amigos que fui ganhando e
perdendo pela vida, do time em que joguei ou para o qual torci, das músicas
ouvidas, dos livros lidos, dos filmes vistos, enfim, de todas as histórias que,
juntas por uma incrível trama, formam a minha história de vida. (JOSÉ, pp.910.)

O trabalho envolvendo a poética do artista mato-grossense alicerçou-se, dessa
maneira, no princípio necessário da formação humana, a partir da leitura, tida como
instrumento de expansão do repertório cultural e, principalmente, como matéria para a
construção da própria identidade, num reconhecimento de quem é o eu que habita cada um.
Construção esta que ocorre de maneira constante, ao longo do processo de apreensão e de
compreensão do mundo, por meio da leitura e da produção escrita com base no estudo do
texto literário. Em outras palavras, como o definiu o próprio Manoel de Barros, na voz de seu
eu-lírico: “Invento para me conhecer” (BARROS, 2015, p.31). E foi, exatamente, a experiência
desse eu-lírico que norteou a liberdade de expressão dos cento e trinta e cinco alunos que
enveredaram no processo de liberdade criativa por meio do universo poético, revelando-se
como protagonistas no universo ficcional do qual foram autores e personagens.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, Rubem. Crônicas. Org. Professor Samuel Ramos Lago. Curitiba: Nossa Cultura, 2008.
BARROS, Manoel de. Menino do mato. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015.

121

BARTHES, Roland. O prazer do texto. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2008.
CANDIDO, Antonio. A personagem do romance. In. A personagem de ficção. São Paulo:
Perspectiva, 2009.
COUTO, Mia. Vozes anoitecidas. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
JOSÉ, Elias. Memória, cultura e literatura: o prazer de ler e recriar o mundo. São Paulo: Paulus,
2012.
HALL, Stuart. A identidade em questão. In. A identidade cultural na pós-modernidade.
5.ed.Traduação de Tomaz Tadeu da Silva & Guacira Lopes Louro. Editora Lamparina, 2014, pp.
9-16
KLEIMAN, Angela. Oficina de leitura – Teoria e prática. 15. ed.. Campinas, SP: Pontes Editores,
2013.
_____. Texto e leitor – aspectos cognitivos da leitura. 16. ed.. Campinas, SP: Pontes Editores,
2016.
MORIN, Edgar. A condição humana. In. Educação e complexidade: os sete saberes e outros
ensaios. 5.ed. Éditions Pleins Feux. Editora Cortez, 2009, pp. 89-92.
PAZ, Octavio. Signos em rotação. Tradução de Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Perspectiva,
2009.
ZOLA, Émile. Germinal. Texto integral. São Paulo: Martin Claret, 2013.

122

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA PERCEPÇÃO DO COORDENADOR E ALUNOS DE UMA
ESCOLA PÚBLICA
Eugênia Morais de Albuquerque21
Jerlania da Silva Oliveira22
Maquézia Emília de Morais23
RESUMO: O estudo registra a produção de um projeto de pesquisa-ação, resultante na
participação no curso de aperfeiçoamento que teve por tema central; “A Escola e a Cidade:
Políticas Públicas Educacionais” pela Universidade Federal Rural do Semi - Árido (UFERSA).
Nosso objetivo consiste em socializar com a comunidade acadêmica a realidade do Programa
Mais Educação em uma escola pública de Mossoró no que concerne sobre a percepção de
alunos e coordenador sobre a Educação Integral. Nossa metodologia se constitui na
fundamentação teórica a partir dos estudos de Carvalho (2006); Libâneo (2002); Brasil (2013);
Brasil (1996); Brasil (2014). Realizamos entrevistas com alunos e coordenadora do Programa
Mais Educação. Além disto, realizamos uma oficina na escola com a temática: Eu aluno e o
Mais Educação: como me construo nessa relação? Nisto, identificamos habilidades e
aprendizagens dos alunos no contexto local. Os achados principais da nossa pesquisa revelam
que os alunos vêm construindo habilidades para a prática de esportes, artes e música, no
entanto, ainda não conseguiram construir uma relação do conhecimento disciplinar da sala
de aula com as atividades do Programa. Além disto, o conhecimento dos demais macro
campos que despertem a consciência crítica do sujeito ainda precisa ser explorado. Além
disto, percebemos a falta de investimentos na estrutura física na escola para atender as
demandas educativas do Programa. Conclui-se que apesar da relevância do Programa para
possibilitar a educação integral proposta no PNE (2014-2024), precisa-se garantir
investimentos e formação continuada dos profissionais.
Palavras-chave: Educação Integral; Coordenador; Programa Mais Educação.
1- INTRODUÇÃO
O presente estudo teve como objetivo investigar as ações educativas realizadas no
Programa Mais Educação e suas influências na aprendizagem fazendo uma escuta sensível aos
discursos de alunos e coordenadores que sãos os principais sujeitos envolvidos no programa.
Esta pesquisa concluída é resultante da participação no curso de aperfeiçoamento na
UFERSA, no qual tinha como temática central: “A Escola e a Cidade: Políticas Públicas
Educacionais”. Neste curso que durou 6 meses, realizamos leitura e estudos sobre a educação
integral como uma das políticas educacionais destinadas a educação básica.
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A necessidade de perceber as influências da Educação Integral por meio do Programa
Mais Educação foi uma oportunidade de conhecer as atividades educacionais realizadas para
os alunos que estavam em horários integrais na escola. A partir de entrevistas com alunos e
coordenadora do programa, bem como visita a escola e apreciação de atividades realizadas
pelos monitores e alunos no horário do contra turno da aula, pudemos verificar que no
Programa os alunos tem acesso a oficinas de leitura, escrita e matemática. Aulas de capoeira
e musicalização e ainda de atividades com artes, reduzindo a erradicação do trabalho infantil
e buscando minimizar os índices de evasão escolar.
No entanto, a escola apesar de grande porte não há espaços adequados para que os
alunos permaneçam no contra turno da escola e o Programa não apresenta continuidade no
espaço escolar investigado e houve interrupções por parte do governo federal. Portanto,
comunicamos nesta escrita a necessidade da retomada deste Programa que busca cumprir as
demandas do Plano Nacional de Educação e atualmente não há investimento público para a
manutenção do Programa. Isto dificulta a o alcance de uma Educação Integral almejada por
alunos e docentes.
Sabemos que a arte de educar é formada por diversas práticas nos mais variados
contextos. Neste sentido, o Programa Mais Educação representa um espaço criativo de
educação e formação integral do sujeito. Sobre isto, nosso texto apresenta a seguinte
organização: no primeiro tópico trazemos o procedimento teórico e metodológico da
pesquisa, no qual apresentamos os fundamentos teóricos e os caminhos metodológicos
traçados para o alcance dos resultados da pesquisa. No segundo tópico discorremos sobre os
resultados e discussões, apresentando os principais achados neste estudo e as reflexões
construídas para pensar a continuidade do Programa. Por fim, trazemos as considerações
finais, ponderando o alcance dos objetivos e a importância deste estudo no âmbito da
educação básica.
Neste sentido, buscamos socializar com a comunidade acadêmica a realidade do
Programa Mais Educação em uma escola pública de Mossoró no que concerne sobre a
percepção de alunos e coordenador sobre a educação integral. Nesta perspectiva, nosso
estudo se fez relevante pela necessidade urgente de conhecermos um ensino que transcenda
o sistematizado e retrate efeitos positivos na formação discente. Precisamos conhecer como
a formação integral do aluno vem se construindo no contexto educacional que
consequentemente estende-se no social.
2- PROCEDIMENTO TEÓRICO- METODOLÓGICO
O Programa Mais Educação é uma proposta do governo federal construída no ano de
2007 como estratégia de implementação da educação integral. O mesmo é adotado nos
documentos oficiais norteadores da educação. A exemplo, mencionamos o Plano Nacional de
Educação (2014-2020) que prevê metas e estratégias postas no planejamento educacional do
nosso país trazendo a necessidade de políticas de educação integral em tempo integral.
Conforme o manual operacional de educação integral O Programa Mais Educação
instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro
de 2010, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma
estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização
curricular, na perspectiva da Educação Integral. O Programa Mais Educação é
operacionalizado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
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(SECAD), em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB), por meio do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
para as escolas prioritárias (BRASIL, Passo a Passo Mais Educação).
Nisto, a meta 06 do PNE apresenta em seu dispositivo legal como mecanismo de
fortalecimento do Programa Mais Educação a seguinte demanda: “oferecer Educação em
tempo integral, em no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos,
25% dos alunos da Educação Básica”. (BRASIL, 2014). Incorporado a esta meta, encontra-se o
Decreto n. 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o programa Mais Educação e
aponta a educação dentro dos moldes do tempo integral a ampliação da jornada escolar,
compreendendo este tempo nas atividades escolares em outros espaços educacionais.
A educação está respaldada e outorgada em nossa Constituição Federal no artigo 205,
retratando que: “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”. (BRASIL, 1988, p. 34). Nisto podemos entender que a educação não se constitui somente no
ensino sistemático, é preciso o investimento em programas educacionais que possam ser inseridos na escola para contribuir
com o pleno de desenvolvimento do educando e sua qualificação para o trabalho.
Já na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/1996), retrata que “serão conjugados todos
os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino
fundamental para o regime de escolas de tempo integral” (BRASIL, 1996, p. 47). Para a
idealização deste tempo integral o governo federal vem implantando o Programa Mais
Educação para atender os normativos legais da educação, mas não tem olhado para a
realidade da escola para tentar recontextualizar este Programa nas realidades locais.
A ideia do Programa mais Educação consiste em ampliar o tempo dos alunos na escola
para consolidar o que diz a LDB. “A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos
4 (quatro) horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola”. (BRASIL, 1996, P.14). No entanto, nos questionamos a
qualidade e as condições escolares para que esta ampliação do tempo na escola seja
adequado as necessidades dos alunos. A exemplo, podemos citar a escola investigada, na qual
os alunos passam o dia na escola e os banheiros não são adequados para permanecer o dia
na escola, nem tampouco há um espaço para descanso entre uma atividade e outra.
No entanto, um dos benefícios almejados pelo Programa é ampliação dos tempos,
espaços educacionais. Entretanto, este alargamento do tempo educacional requer outros
fatores que merecem ser mais explorados. Podemos enfatizar que a ampliação da jornada
escolar não se constitui de fato uma educação integral se esta não estiver respalda em
projetos e propostas educacionais que garanta que o tempo na escola seja favorável a
formação do sujeito.
No entanto, percebemos ainda que o Mais Educação tem posto alguns desafios que as
escolas ainda precisam superar; dentre eles, destaca-se os pouco espaços físicos para as
atividades serem desenvolvidas. Faz-se indispensável um investimento por parte do governo
para reformar e ou construir quadras esportivas, bem como ajustar os espaços para um
melhor atendimento a demanda do Programa.
Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e
o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas,
as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso
porque a Educação Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a
aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses e de possibilidades das crianças,
adolescentes e jovens. (BRASIL, 2013, p. 4)
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É importante mencionar que para debate da Educação integral é uma luta constante
que já estava atrelada as lutas dos educadores Anísio Teixeira, Paulo Freire e Fernando de
Azevedo que foram grandes pensadores brasileiros que, nos anos de 1930, defendiam a
educação tomando como base as ideias de John Dewey. Este, por sua vez, defendia que as
pessoas aprendiam melhor na imersão da prática, e que a escola deveria suprir as
necessidades dos alunos sem disciplinas fixas, pois a vida não é compartimentada, mas
formada por um todo indivisível.
Anísio Teixeira, Paulo Freire e Fernando de Azevedo formaram o trio de pensadores
brasileiros que, nos anos de 1930, voltaram dos Estados Unidos imbuídos das ideias de John
Dewey. Entre outras inovações, Dewey defendia que as pessoas aprendiam melhor
praticando, e que a escola deveria suprir as necessidades dos alunos sem disciplinas fixas, pois
a vida não é compartimentada, mas formada por um todo indivisível.
Anísio Teixeira, um dos mentores intelectuais do Manifesto dos Pioneiros da Escola
Nova, pensando na implementação de um Sistema Público de Ensino para o país, propunha
uma educação em que a escola “desse às crianças um programa completo de leitura,
aritmética e escrita, ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, música, dança
e educação física, saúde e alimento à criança, visto não ser possível educá-la no grau de
desnutrição e abandono em que vivia” (TEXEIRA, 1959, apud Série Mais Educação, p.15)
Atualmente, amplia-se o debate em torno da Educação Integral. Assim é importante
salientar que a Educação Integral nasce pensada e concretizada de variados modos e a partir
de diferentes concepções, todas elas, sem dúvida, devedoras do entusiasmo e da ousadia do
educador Anísio Teixeira e herdeiras das contradições inerentes aos projetos de mudança
mais arrojados.
Constata-se que o Programa Mais Educação tem cooperado para dinamizar o ambiente
escolar, concedendo aos discentes atividades que para eles são inovadoras, e que amplificam
a sua formação. Com o Programa Mais Educação, alunos têm desenvolvidos habilidades e
competências que antes eram pouco solicitadas, tendo assim como resultado um maior
envolvimento em estar na escola, participar das atividades, e em uma autoestima mais
ressaltada. Visto que a relação mútua entre o aprendizado sistemático e as vivências é a base
de todo ânimo ao engajamento no processo de aprender, de construir o saber.
No entanto, percebe-se também que o Mais Educação tem posto alguns desafios que
as escolas ainda precisam superar como: pouco espaços físicos para as atividades serem
desenvolvidas é um deles, e, para contornar esta dificuldade, as escolas têm procurado
realizar o que está ao seu alcance. Entretanto, se faz indispensável um investimento por parte
do governo para reformar e ou construir quadras esportivas, bem como ajustar os espaços
para um melhor atendimento a demanda do Programa. Carvalho (2006) menciona que a
educação é o caminho para reflexões futuras, sendo a educação de qualidade um elemento
essencial, e falar sobre Educação Integral implica em discorrer a questão das variáveis de
tempo, com alusão à ampliação da jornada escolar e o espaço.
Se de um lado, precisa de mais espaços, no interior da escola, para acolher às
atividades do Mais Educação; do lado de fora, no entorno da escola, há espaços que precisa
serem vislumbrados, pois acontece de as escolas ainda estarem muito centralizadas em seus
próprios limites. É preciso, reconhecer as circunstâncias educativas disponíveis em outros
setores da cidade, expandindo assim a concepção de cidade educadora. Para isso, é
imprescindível o estabelecimento de parcerias com outras instituições, com o intuito de
tornar a aprendizagem e o currículo escolar mais significativo, como bem ressalta Libâneo
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(2005) que a educação exitosa é aquela onde a escola impulsiona para todo domínio dos
conhecimentos e o crescimento de capacidades cognitivas e afetivas essenciais ao
atendimento de necessidades individuais e sociais dos discentes.
Para vislumbrar a educação promovida nas atividades do Programa Mais Educação,
realizamos uma pesquisa em uma escola pública, como sendo um dos procedimentos de
investigação científica no qual utilizamos para demonstrar ou comprovar um fato, uma ação.
Neste sentido, fizemos menção a pesquisa no campo da educação, especificamente nos
aspectos da educação integral para investigarmos as habilidades e saberes construídos nos
alunos a partir do programa mais educação e ouvir os discursos construídos acerca do Mais
Educação.
Neste sentido, por atuarmos no campo da subjetividade, das compreensões humanas
nossa pesquisa se delineia para uma abordagem qualitativa que considera a interação do
pesquisador, pesquisado, apropria-se dos sentimentos, das interpretações construídas
durante o processo de investigação.
Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) “A pesquisa qualitativa não se preocupa com a
representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo
social, de uma organização”. Assim sendo, não nos prendemos a fatos numéricos, objetivos,
quantificáveis, mas buscamos na abordagem qualitativa conhecermos as compreensões,
percepções e interpretações dos sujeitos acerca de um Programa do governo federal que traz
como pressuposto conceber a formação integral dos discentes afetados com esta política de
educação integral.
Quanto aos instrumentos de coleta de dados fizemos uso de entrevista enquanto
técnica de trabalho no campo empírico. “A entrevista é o procedimento mais usual no
trabalho de campo. Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos
atores sociais”. (MYNAIO; GOMES, 2009, p. 30). Realizamos entrevistas com dois (2) alunos do
programa mais educação e a coordenadora, para percebermos na percepção destes, as
contribuições educacionais advindas na participação no Programa Mais Educação.
Além das entrevistas, realizamos uma ação na escola por meio de uma oficina com a
temática “Eu, aluno e o Mais Educação: como me construo nessa relação”? O objetivo desta
oficina consistiu em identificar nos alunos as habilidades construídas pelos alunos no Mais
Educação e conhecer as estratégias pedagógicas construídas pelos monitores na atividades
educacionais no Programa.
Realizamos esta atividade, pois sabemos que as escolas que aderem a este Programa
recebem recursos tais como jogos pedagógicos, instrumentos musicais para realização de
atividades no contra turno da escola. Nisto, buscamos conhecer as aprendizagens construídas
pelos alunos da escola.
Os alunos vêm construindo habilidades para a prática de esportes, artes e música e
que a inserção nestas atividades tem despertado a motivação educacional e profissional dos
alunos. Foi possível perceber que os alunos ainda não conseguiram construir uma relação do
conhecimento disciplinar da sala de aula com as atividades do Programa, entendendo com
práticas distintas e isoladas.
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Imagens da oficina realizada na escola e apresentação dos alunos expondo os saberes construídos no programa.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na escola pesquisada, tivemos o contato, por meio de entrevistas com a coordenadora
do Programa Mais Educação e com dois alunos assistidos pelo programa. Nisto, observamos
que os que participam do Mais Educação são alunos oriundos do ensino fundamental maior e
estudam no contra turno por meio de oficinas de danças, português, matemática, artes e
música que acontecem no ínterim do Programa.
No que concerne as oficinas de português e matemática são oferecidas aos alunos com
dificuldades nas disciplinas. Nessa prática podemos entender que em algumas situações, as
atividades do Programa Mais Educação se destinam a reforços escolares, o que por sua vez,
pode ser favorável ao ensino sistemático mas não condiz com as propostas do programa. No
entanto, para as disciplinas curriculares esta prática encontrada no Programa Mais Educação
pode favorecer o rendimento escolares dos alunos.
Em relação às aprendizagens mais pertinentes foram mencionados pelos alunos:
aprendizagem significativa na língua portuguesa e matemática, maior disciplina com horários
e atividades, e uma maior socialização entre os mesmos, já as habilidades desenvolvidas por
alguns alunos merecem a atenção à pintura, o violão e violino.
Nisto é perceptível o Mais Educação produzir uma nova abordagem no currículo
escolar, incluindo a arte, cultura, música e esporte.
No entanto, as entrevistadas fornecidas pelos alunos e a coordenadora, questionamos
sobre algumas fragilidades que o programa apresenta, dentre as que foram apresentadas
pelos sujeitos, foram as seguintes: a falta de estrutura física, a ausência de formação
continuada para os monitores e um maior diálogo entre os docentes do ensino regular com
os monitores do programa Mais Educação. Ambos afirmaram que o Programa é uma proposta
de formação integral instigante e uma oportunidade que os alunos não teriam fora da escola,
e que o mesmo faz toda a diferença na vida escolar e pessoal de cada aluno participante.
Já no discurso da coordenadora, esta defende a continuidade e o fortalecimento do
Programa Mais Educação nos moldes de uma política de Estado para permanência na
educação brasileira. Uma das razões é que este Programa possibilita as crianças e jovens, com
poucas condições o acesso a possibilidades educacionais que historicamente são somente
destinadas aqueles de maior capital cultural e econômico.
É notório as incongruências no Programa no que concerne a ampliação da jornada de
horas em tempo integral, pois a inserção de materiais sem a reestruturação dos espaços físicos

128

inviabiliza muitas atividades que poderia ser ofertadas pelo Programa. Além disto, podemos
mencionar a escassez de profissionais preparados para atuarem na condição de monitores,
faltando uma formação especifica para esta função.
As escolas são instituições complexas e uma ETI é ainda mais complexa.
Primeiramente, não temos construções escolares preparadas para a rotina
em
tempo
integral e todas estão ocupadas por, no mínimo, dois grupos de alunos por
dia.
Construir e reformar escolas é condição sine qua non a um projeto de médio
e
longo
prazo para a implantação das ETI. Em segundo lugar, não há conceito ou
prática
firmados sobre o que seja educação integral escolar. Outra condição,
portanto,
é
formular/aperfeiçoar modelos de trabalho articulando áreas disciplinares e
temáticas,
o que necessariamente terá que ser feito no âmbito das discussões mais
aprofundadas sobre currículo. Uma outra condição ainda é aumentar o
efetivo
de
professores e incorporar, regularmente e não precariamente, profissionais
de
diferentes formações, para além dos professores (CAVALIERE , 2014, p.
1213).

A partir da citação acima, afirmamos nossa compreensão em Cavaliere (2014) quando
reflete sobre as condições estruturais da escola para possibilitar uma melhoria a proposta da
Educação Integral. A exemplo podemos citar a escola investigada, no qual a quadra de
esportes estava em desuso pelas suas condições físicas não estar favoráveis a realização de
atividades esportivas. Além disto, afirmamos junto a autora a necessidade de aumento dos
profissionais da educação envolvidos no Programa e que estes sejam valorizados
financeiramente, visto que uma das maiores reclamações da coordenadora e de monitores
participantes no Programa refere-se ao pequeno valor recebido em forma de bolsa do
governo federal e além disto, atrasa.
Nas discursões até aqui observamos as dificuldades da escola em gerir o programa
mais educação. As dificuldades são várias, que vão desde estrutura física até problemas
relacionados a pagamento de monitores, os alunos necessitam no mínimo ter um espaço físico
no qual possam ficar para descansar, entre um turno e outro. A instituição precisa oferecer
banheiros com chuveiros, bibliotecas, etc. Como já mencionado precisamos perceber as
possibilidades fora da escola procurando firmar parcerias com outros órgãos e ou aproveitar
os espaços públicos da comunidade.
A necessidade de formação continuada também é algo que precisa ser a curto prazo oferecida,
a valorização destes monitores, a aquisição de recursos didáticos demandas extremamente
importantes. Apresenta-se bastante relevante desenvolver atividades de formação, de
complementação, tendo em vista que em algumas instituições o programa tem sido
confundido com um reforço escolar.
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É fundamental a inclusão de diversos materiais e de amplas estratégias no
desenvolvimento das atividades, como também, favorecer ambientes que instiguem uma
maior participação dos discentes buscando proporcionar uma melhor aprendizagem.
Sem as condições mínimas para a realização das atividades previstas, o programa
tende a ser desprestigiado pela comunidade escolar. Aqui nos referimos em especial aos pais
que deixam de procurar a coordenação do programa para a realização de inscrição de seus
filhos nas atividades. Desta maneira, a escola e toda comunidade em seu entorno perdem e o
programa foge a sua essência que é uma formação integral do sujeito/discente.
CONSIDERAÇÕES
A partir do percurso nos caminhos metodológicos traçados, podemos revelar os
seguinte achados: os alunos vêm construindo habilidades para a prática de esportes, artes e
música e que a inserção nestas atividades tem despertado a motivação educacional e
profissional dos alunos. Foi possível perceber que os alunos ainda não conseguiram construir
uma relação do conhecimento disciplinar da sala de aula com as atividades do Programa,
entendendo com práticas distintas e isoladas. Além disto, o conhecimento dos demais macro
campos que despertem a consciência crítica do sujeito ainda precisa ser mais explorado.
É notório a ausência de atividades práticas abrangendo a articulação das demais
disciplinas, como também, a inexistência de diálogo entre os docentes do ensino
sistematizado com os monitores das oficinas. Nisto, o Programa Mais Educação é permeado
pela dança, música, trabalhando com jogos que resgatem o pensar, repensar, e o estímulo a
memória, no entanto, propomos uma participação maior e mais ativa dos discentes nestas
ações.
O Programa Mais Educação pode ser um dos caminhos para a melhoria do ensino, pois
este pode contribuir com o “gosto” dos alunos pela permanência na escola. Ainda contempla
as múltiplas dimensões humanas: intelectual, afetiva, física e social.
As experiências pesquisadas mostraram que o Mais Educação é uma oportunidade que
as classes menos condutoras de oportunidades possam provocar uma ascensão social a partir
das transformações que podem ser exercidas no contexto que estão inseridos. Nisto,
concluímos que a realização da oficina pedagógica, das entrevistas e as visitas realizadas na
escola contribuíram para refletir sobre os alunos e os diversos saberes e habilidades que
constroem o seu perfil do aluno do Programa e que esteja almejando a formação integral do
sujeito, prescrita nos documentos oficiais do Programa.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA ENQUANTO COMPONENTE CURRICULAR: A percepção
dos professores do ensino médio
Felipe de Aguiar da Silva24
Maria Petrília Rocha Fernandes25
RESUMO: A Educação brasileira na contemporaneidade encontra-se em um processo de
significativas reformas e mudanças em seus níveis de ensino, em busca de uma educação com
qualidade e equidade para todos. Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
n° 9394/96, que regulamenta a Educação Brasileira, a Educação Física, como parte integrante
desta educação, também passou por um processo de discussões acerca do seu papel dentro
da escola. Especialmente, no ensino médio, a disciplina de Educação Física vem sofrendo uma
gradativa exclusão dentro da escola enquanto componente curricular. Em parte, as mudanças
ocorridas no Ensino Médio que privilegiam o trabalho, a formação profissional e técnica de
alunos têm fragilizado a Educação Física, que vem tornando-se praticamente inexistente neste
nível de ensino. Desta forma, este estudo tem como objetivo analisar a percepção dos
professores acerca da prática de ensino do componente curricular Educação Física no Ensino
Médio. Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa
de campo. A pesquisa se desenvolveu nas escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino em
Sobral – CE. Definindo-se para o estudo uma amostra de cinco escolas escolhidas pelo critério
de adesão, tendo como sujeitos da pesquisa os professores de Educação Física, aos quais foi
aplicado uma entrevista semi-estruturada. Os professores possuem no mínimo dois anos de
atuação no Ensino Médio e entre quatro e 15 anos de experiência no magistério. Os
participantes assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) conforme
resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e tiveram sua identidade preservada, bem
como não sofreram nenhum risco ou dano físico, mental ou social. Como resultado,
constatou-se que: os professores reconhecem a Educação Física como ferramenta pedagógica
para formação integral na educação básica, entretanto, destacam que existe ainda uma visão
fragilizada com relação à existência desta prática no ensino médio, que muito provavelmente
estão relacionadas às profundas mudanças ocorridas nesta fase de ensino nas últimas
décadas, tais como: priorização por conteúdos do mundo do trabalho, formação profissional
de nível técnico, intensificação dos estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
dentre outros. Concluímos que o a Educação Física é indispensável em toda a educação básica,
e apontamos a necessidade de valorização deste componente curricular da mesma forma que
os outros no Ensino Médio, entendendo que disciplina como uma fonte de conhecimento
necessário para a construção de um novo cidadão, mais completo, mais integrado e
consciente de seu papel na sociedade a qual pertence.
Palavras- chave: Escola. Educação Física. Ensino Médio.
INTRODUÇÃO
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A educacional brasileira, desde os anos 80 e, sobretudo a partir dos anos 90, tem se
tornado alvo de significativas reformas e mudanças em seus níveis de ensino, em busca de
uma educação com qualidade e equidade para todos. Nos últimos anos, o Ministério da
Educação, juntamente à sociedade brasileira, vem procurando transformar o sistema
educacional na tentativa de ampliar e melhorar a qualidade do ensino, a fim de enfrentar os
desafios do mundo em constante transformação.
Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB foi aprovada,
definindo que a educação básica tem “por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe
a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Lei nº 9.394/96, art. 22).
Também, na Educação Física, constatamos as inúmeras transformações sofridas, desde
a sua origem até o atual momento, tanto em relação aos conteúdos desenvolvidos nos
diferentes níveis de ensino, como também as respectivas tendências pedagógicas que
nortearam e ainda norteiam o processo educativo.
A partir da promulgação da LDB (Lei 9.394/96), a Educação Física passou a ser um
componente curricular como qualquer outro, trazendo consigo uma série de mudanças,
relacionadas à estrutura didática e autonomia dada às escolas e sistemas de ensino, e ainda o
enfoque dado à formação do cidadão.
Somente por meio da lei n.º 10.328/01 a Educação Física adquiriu o status de
componente curricular obrigatório da Educação Básica, passando a ser equiparada às demais
disciplinas obrigatórias. Uma nova alteração foi feita pela lei n.º 10.793/03, permitindo a
prática facultativa da Educação Física em casos específicos.
Segundo Betti; Zuliani (2002), a Educação Física enquanto componente curricular da
Educação básica tem o objetivo de introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de
movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la,
instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e dança, das
ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade da vida.
De acordo com Sales (2010) a Educação Física está relacionada ao desenvolvimento do
ser humano seja psicomotor, cognitivo e social. Sua contribuição é indispensável para o
processo formativo do individuo, pois a mesma contribui para que esses valores cresçam e
sejam transmitidos pela sociedade. Essa área de conhecimento faz com que o homem pense
sobre o significado do seu corpo, do que ele é capaz de fazer.
Silveira e Pinto (2001) ressaltam que a Educação Física se justifica na escola, uma vez
que não há outra prática pedagógica que se ocupe da dimensão específica dessa área do
conhecimento, que é a cultura do movimento humano, expressa nos jogos e brincadeiras,
lutas, danças, esportes e ginásticas.
Especialmente, no ensino médio, a disciplina de Educação Física vem sofrendo uma
gradativa exclusão dentro da escola enquanto componente curricular. Em parte, as mudanças
ocorridas no Ensino Médio que privilegiam o trabalho, a formação profissional e técnica de
alunos têm fragilizado a Educação Física, que vem tornando-se praticamente inexistente neste
nível de ensino.
O Ensino Médio durante os últimos anos passou por diversas mudanças no que diz
respeito as suas funções, pois diferente da década atual, onde possui um caráter de formação
geral, exigindo menos conhecimentos específicos e mais conhecimentos interdisciplinares, na
década de 60, possuía um caráter voltado ou para formação de técnicos de nível médio ou,
para o ensino preparatório para a universidade. (DARIDO et al., 2001).
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A LDB descreve algumas considerações em seu Artigo nº 35 sobre o Ensino Médio,
tratando-o como uma etapa final da Educação Básica e com duração mínima prevista de três
anos.
Art. 35. 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, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
(BRASIL, artigo nº35, Lei 9.394/96).

De acordo com os PCN’s, o Ensino Médio enquanto etapa de uma educação de caráter
geral, deve esta afinado com a construção de competências que situem o educando “como
sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do trabalho” (BRASIL, 1999, p.22).
Os PCN’s, destacam as principais competências e habilidades a serem desenvolvidas
na Educação Física no Ensino Médio: Espera-se que, no decorrer do Ensino Médio, em
Educação Física, as seguintes competências sejam desenvolvidas pelos alunos:
• Compreender o funcionamento do organismo humano, de forma a
reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando-as como
recursos para a melhoria de suas aptidões físicas;
• Desenvolver as noções conceituais de esforço, intensidade e freqüência,
aplicando-as em suas práticas corporais;
• Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz
de discerni-la e reinterpreta-las em bases científicas, adotando uma postura
autônoma na seleção de atividades e procedimentos para a manutenção ou
aquisição da saúde;
• Assumir uma postura ativa, na prática das atividades físicas, e consciente
da importância delas na vida do cidadão;
• Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal,
reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e
expressão; • Participar de atividades em grandes e pequenos grupos,
compreendendo as diferenças individuais e procurando colaborar para que
o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs;
• Reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de
crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura
democrática sobre os diferentes pontos de vista propostos em debates;
• Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física,
enquanto objeto de pesquisa, áreas de grande interesse social e mercado de
trabalho promissor;
• Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como
capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias
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manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos
conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal. (BRASIL, 1999, p.164).

É importante compreendermos que a inserção da disciplina de Educação Física no
Ensino Médio, quanto à qualidade e contextualização da abordagem educacional que
representa para o desenvolvimento crítico do aluno, pode subsidiar avanços para a Educação
Física escolar no Brasil. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar a percepção
dos professores acerca da prática de ensino do componente curricular Educação Física no
Ensino Médio.
METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa
de campo. A pesquisa de campo consiste na observação de fatos e fenômenos tal como
ocorrem, espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis
que se presumem relevantes para analisá-los (LAKATOS; MARCONI, 2001).
A abordagem qualitativa, sugerida na pesquisa encontra amparo na análise de
(Minayo, 2014), ao afirmar que a pesquisa qualitativa consiste em aprofundar a complexidade
de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos dos grupos em estudo, para
conhecer as percepções e pontos de vista dos sujeitos sobre o tema estudado.
A pesquisa se desenvolveu nas escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino em Sobral
– CE. Definindo-se para o estudo uma amostra de cinco escolas escolhidas pelo critério de
adesão, tendo como sujeitos da pesquisa os professores de Educação Física, aos quais foi
aplicado uma entrevista semi-estruturada. Os professores possuem no mínimo dois anos de
atuação no Ensino Médio e entre quatro e 15 anos de experiência no magistério.
No presente estudo, recorremos à análise temática de Minayo (2014) para a análise
dos dados qualitativos obtidos através da entrevista semi-estruturada realizada com os
professores participantes da pesquisa. Realizou-se inicialmente a leitura e releitura do
material obtido na entrevista. Para a organização e apresentação dos resultados, foram
construídas categorias, de acordo com as temáticas que surgiram das falas dos participantes
durante as entrevistas realizadas.
Os participantes responderam ao questionário voluntariamente, onde na ocasião,
foram apresentados os objetivos e as justificativas da referida pesquisa. Antecedendo a coleta
de dados, os pesquisados tiveram acesso ao termo de consentimento e a autorização para a
realização da pesquisa. Para preservar a identidade dos sujeitos utilizou-se os seguintes
códigos: P1, P2, P3,...P5.
Os preceitos éticos (regidos pela Resolução n. 466/12, do Conselho Nacional de Saúde
que estabelecem direitos e deveres de pesquisadores e pesquisados em pesquisa com seres
humanos) foram priorizados pelo pesquisador (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletadas informações através das entrevistas semi-estruturados e submetidos
a analise temática de Minayo (2014). A partir dos dados coletados e analisados, emergiram as
seguintes categorias: importância da disciplina de Educação Física no ensino médio,
valorização da Educação Física no ensino médio, características da Educação Física no Ensino
Médio.
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No que diz respeito a importância da disciplina de Educação Física no ensino médio
todos os professores afirmaram reconhecer a relevância da Educação Física nesta área de
ensino, e evidenciam justificando a disciplina como coadjuvante no processo de
desenvolvimento integral do aluno.
Sim, por ser uma disciplina interdisciplinar e contribui na formação integral do

educando. (P1).
Sim ela, a Educação Física, busca no melhor do aluno, sua compreensão
enquanto conteúdos, enquanto vida. (P2).
Sim. Porque a disciplina de Educação Física é importante para trabalhar o
desenvolvimento integral do aluno, a partir de seus aspectos físicos, sociais,
emocionais. A partir da prática esportiva os alunos estarão refletindo e
cuidando mais da qualidade de vida e saúde. (P3).
Sem dúvida, a Educação Física trata de saberes socialmente construídos e
historicamente modificados. Ela deve ser vista como uma área de
conhecimento e não apenas como uma mera atividade. Deve considerar o
aluno em sua totalidade, seus anseios e expectativas em relação a disciplina.
Através da Educação Física o aluno desenvolve competências e habilidades
que irá utilizar durante toda sua vida, compreende o que é a cultura corporal
do movimento, o esporte e a saúde. (P4).
Sim, atualmente doenças relacionadas ao sedentarismo como diabetes,
hipertensão, obesidade, depressão e cardiovasculares são problemas de
saúde pública, a educação física no ensino médio tem como função
conscientizar esse público sobre a importância de uma alimentação de
qualidade, as opções de prática de exercícios físicos asssim como os seus
efeitos e benefícios no organismo. (P5).

As aulas de Educação Física no Ensino Médio, tem influência na transformação da vida
do estudante, como ele se vê em sua individualidade e na sociedade. É preciso ter um cuidado
maior para que os alunos não percam o interesse trazendo uma abordagem dinâmica,
estimulante e interessante. Os conteúdos devem estar de acordo com a série e acompanhar
o desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo do estudante. Deve também haver uma
coerência entre teoria e pratica no método de ensino.
De acordo com as Orientações Curriculares do Ensino Médio, a Educação Física está
inserida na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e tem como objetivo tratar da
cultura corporal, através dos jogos, lutas, ginástica, esportes e dança, com a finalidade de
introduzir e integrar o aluno nessa esfera, formando um cidadão que vai produzir, reproduzir
e também transformar essa cultura (BRASIL, 2006).
O PCN’s trazem propostas de orientação ao professor para as aulas de Educação Física
do Ensino Médio, recomenda o profissional trabalhar de forma lúdica e educativa, auxiliando
o aluno na aprendizagem de diversos conteúdos e desenvolvimento de habilidade que serão
utilizadas durante a sua vida.
Dando prosseguimento as questões, os professores foram questionados se a disciplina
esta sendo valorizada no Ensino médio. Todos afirmaram que esta não vem sendo valorizada,
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e justificam dizendo que a preocupação do ensino médio, se fundamenta na formação técnica
e profissional, cada vez mais cedo dos jovens estudantes.
Não, apesar de ter ganhado um grande espaço na escola, e hoje ser vista
como disciplina regular, ainda tem muito o que avançar e ser reconhecida
como uma prática pedagógica importante no papel escolar.(P1).
Não. Apesar de ter ocorrido o retorno a ser obrigatória ela ainda é
considerada como preenchimento de festividade, animação tapa buraco e
outros sinônimos. (P2)
Não. Cada vez mais está sendo desvalorizada, a preocupação com a formação
técnica e profissional já no ensino médio, com as escolas integrais, tem feito
com que a Educação Física seja substituida por outras disciplinas. (P3).
Não o suficiente. Acredito que houveram melhorias nos últimos anos, hoje
vejo que a Educação Física, pelo menos no local onde leciono, é vista como
uma disciplina tão importante como as demais. Creio que parte disso seja
pelo motivo de já a alguns anos com a implementação das aulas teóricas em
sala de aula, os demais professores e os alunos perceberam que a Educação
Física também é uma disciplina que possui conteúdos importantes. Porém a
Educação Física deveria passar por uma política de valorização nacional,
principalmente para sistematizar seus conteúdos, que até hoje encontramse definidos, porém mal organizados. Para isso é necessário que o estado
invista numa uma ampla capacitação de professores, onde os próprios
professores de cada rede sejam sujeitos ativos na construção de novos
saberes necessários à prática docente. (P4).
Não, os conteúdos da educação física tornam-se desvalorizados pela
quantidade mínima de aula muitas vezes substituídos por outras disciplinas
vistas como mais importantes.(P5).

Conforme Kunz (2003) é inegável que a Educação Física brasileira nas últimas décadas
alcançou um extraordinário desenvolvimento na produção científica. Por outro lado, ressalta
que isso não garantiu efetivamente mudanças nas práticas pedagógicas na educação física
escolar.
Desta forma, ao longo dos anos a Educação Física nos ambientes escolares foi
desenvolvida como momento de aulas recreativas e práticas esportivas. Mesmo sendo
disciplina regular integrante do projeto político pedagógico da escola, ainda é compreendida
como uma disciplina facultativa, sem importância alguma, especialmente no ensino médio.
Para Correia (1996), o Ensino Médio deve e pode ter aulas participativas, apresentando
as seguintes vantagens: aumento do nível de participação e motivação dos alunos nas
atividades, a valorização da disciplina pelos alunos, a união de outros grupos não interessados.
Nahas (1997), por exemplo sugere que a função da Educação Física para o ensino
médio deve ser a educação para um estilo de vida ativo. O objetivo é ensinar os conceitos
básicos da relação atividade física, aptidão física e saúde, além de proporcionar vivências
diversificadas, levando os alunos a escolherem um estilo de vida mais ativo.
Por fim, os professores foram questionados sobre como tem se desenvolvido a prática
docente da Educação Física no ensino médio, na escola em que atuam.
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Os professores destacaram em suas falas aspectos importantes que estão inseridos na
prática docente, tais como: a carga horária da disciplina, a desvalorização, a dificuldade de
participação dos alunos, as aulas teóricas e práticas.
Hoje posso dizer que onde eu trabalho a Ed. Física é vista como uma disciplina
importante é valorizada pelo núcleo gestor é um pouco desvalorizado por
alguns educandos. (P1).
Com escolhas de temas (conteudo) centralizado, aulas diferenciadas e
efetivas em buscar de uma maior inclusão e descobertas. (P2).
Tem somente uma aula, pois a escola é integral. (P3).
Sua carga horária é de duas aulas semanais, sendo uma teórica e outra
prática. A Educação Física possui um plano curricular que respeita o plano
político pedagógico da escola. (P4).
Os alunos gostam muito e demonstram interesse nas aulas teóricas, nas
aulas práticas o contra turno dificulta a participação de alguns, que moram
longe da escola e dependem do transporte escolar. (P5).

Como é possível observar, muitos são os desafios que fazem parte da prática educativa
dos professores de Educação Física no Ensino Médio. Os professores reconhecem a Educação
Física como ferramenta pedagógica para formação integral na educação básica, entretanto,
destacam que existe ainda uma visão fragilizada com relação à existência desta prática no
ensino médio, que muito provavelmente estão relacionadas às profundas mudanças ocorridas
nesta fase de ensino nas últimas décadas, tais como: priorização por conteúdos do mundo do
trabalho, formação profissional de nível técnico, intensificação dos estudos para o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), dentre outros.
Para Guedes (1999), o professor de Educação Física deve desenvolver um conjunto de
conteúdos que possam contribuir na formação dos educandos, mostrando o universo de
conhecimentos que envolvem o movimento humano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que o a Educação Física é indispensável em toda a educação básica, e
apontamos a necessidade de valorização deste componente curricular da mesma forma que
os outros no Ensino Médio, entendendo que disciplina como uma fonte de conhecimento
necessário para a construção de um novo cidadão, mais completo, mais integrado e
consciente de seu papel na sociedade a qual pertence.
A Educação Física escolar como componente curricular deve promover condições para
que os alunos em sua totalidade venham a provar, experimentar e vivenciar a mais
diversificada quantidade de praticas corporal, esportes, lutas, brincadeiras, danças, para que
encontre em alguma o prazer de praticá-la e que esta pratica esteja presente em sua vida após
a fase escolar.
Faz-se necessário uma discussão ampla em todo o meio acadêmico nacional, para que
seja proposto competências e habilidades em todo o seguimento escolar, desde a pré-escola
ao Ensino Médio, para que se possam criar mecanismos mais atuantes, com discussões
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democráticas na busca de uma identidade para a Educação Física escolar em todas as etapas
de ensino.
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FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: diálogos a partir do programa institucional de
bolsa de iniciação a docência
Felipe de Aguiar da Silva26
Maria Petrília Rocha Fernandes27
RESUMO: A formação de professores, especialmente a partir da década de 1980, tem sido
alvo de inúmeras pesquisas em educação, na perspectiva de acompanhar as transformações
e os avanços da sociedade contemporânea. Como consequência, o governo tem criado
políticas de promoção e valorização da formação docente. O Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência-PIBID é um programa que proporciona aos acadêmicos de cursos de
Licenciatura estabelecer um vínculo antecipado entre os futuros docentes e a sala de aula,
tendo uma visão diagnóstica de inúmeras dimensões culturais na escola. Na Educação Física,
o Pibid representa mais uma oportunidade de ação na formação de futuros professores. Desta
forma, este estudo tem como objetivo analisar as contribuições do PIBID, na formação inicial
dos bolsistas de Licenciatura em Educação Física. Trata-se de pesquisa descritiva, com
abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa de campo. Os participantes da pesquisa
foram os 40 bolsistas do subprojeto de Educação Física, desenvolvido em quatro escolas da
rede pública estadual de ensino, localizada em Sobral, Ceará. Como instrumento de coleta de
dados utilizou-se um questionário com questões abertas. A disponibilização dos questionários
foi realizada durante os meses de novembro e dezembro de 2017, quando e-mails foram
enviados aos estudantes bolsistas participantes do Pibid/subprojeto de Educação Física-UVA.
Para a organização e apresentação dos resultados, foram construídas categorias, de acordo
com as temáticas que surgiram das falas dos participantes durante as entrevistas realizadas.
As informações foram analisadas por meio do conjunto de técnicas da análise de conteúdo,
conforme modelo de Bardin (2004). Como resultado, constatou-se que: O Pibid constitui uma
importante alternativa para o fortalecimento das licenciaturas, pois coloca os graduandos em
contato com a realidade escolar e favorece reflexões acerca de questões que interferem no
processo educativo; o programa possibilita ainda a possibilitam a criação de um processo de
formação contínua para o crescimento profissional dos docentes. Concluímos que o PIBID
representa hoje mais uma oportunidade de ação na formação de professores de Educação
Física no ensino superior, pois é capaz de produzir novos significados na formação de
professores.
Palavras- chave: Escola. Educação Física. Formação. PIBID.
INTRODUÇÃO
A sociedade moderna tem experimentando nas últimas décadas, em especial no
contexto educacional, questionamentos nos aspectos da identidade dos docentes, na sua
formação, no papel social da escola e nas relações desenvolvidas mediante esse contexto.
A desvalorização da profissão docente vem causando preocupações na maioria dos
países do mundo, a baixa procura pela profissão é preocupante. No Brasil o caso não é
26
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diferente, estratégias estão sendo desenvolvidos para melhorar a situação, investimentos na
formação inicial.
Historicamente, é possível observar que a formação houve uma busca por uma nova
postura de ensino, por volta dos anos de 1980, iniciada pelos estudiosos de Educação Física,
afim de reorganizar essa problemática no conteúdo curricular do ensino superior. Mudanças
nesta área, decorrentes do final dos anos de 1980, levaram a repercussões no pensamento
educacional, e principalmente na produção sobre a formação de professores. (PEREIRA, 2000).
A formação docente enfrentou ao longo do seu processo de conformação muitos e
variados desafios. Um deles, para Lüdke (2005), refere-se ao risco de que a formação de
professores mantenha-se apenas no âmbito da reflexão pessoal baseado na subjetividade e
distante da prática escolar.
Neste cenário de mudanças profundas destaca-se o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação á Docência tem como objetivo de fomentar formação inicial dos profissionais. O
PIBID é um programa financiado pelo Governo Federal através da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, que oferece bolsas de Iniciação à
Docência para alunos de cursos presenciais em Licenciatura, antecipando assim o futuro
vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública de ensino (CAPES, 2015).
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID insere-se no
movimento de definição das novas políticas públicas para a formação docente inicial. Tem
como fundamento a articulação da educação superior (nas licenciaturas) e as escolas de
educação básica, nos sistemas públicos de educação estadual e/ou municipal.
De acordo com a portaria nº 096/2013, entre as principais finalidades do PIBID
podemos destacar:
- Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação
básica;
- Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas
identificados no processo de ensinoaprendizagem;
- Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de
licenciatura (BRASIL, 2013, p.1).

O PIBID busca incentivar a carreira do Magistério nas áreas de educação básica com
carências de professores de formação específica, como a Matemática, Ciência, História entre
as outras disciplinas tanto para o Ensino Fundamental como para o Médio. Tem como meta
buscar uma articulação entre Ensino Superior e Ensino Básico das escolas e como objetivo
melhorar a qualidade da educação básica, desenvolvendo assim atividades pedagógicas para
melhorar o ensino-aprendizagem dos alunos envolvidos pelo programa (CAPES, 2015).
O subprojeto de Educação Física no PIBID tem como objetivo construir um espaço de
intervenção profissional por meio da iniciação à docência em busca de construir estratégias
inovadoras na área da Educação Física Escolar. É uma contribuição significativa na formação
inicial dos discentes para prepara-los para atuação no âmbito escolar. A execução profissional
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é um elemento importante que contribui a refletir sobre as experiências, oportunizando a
verificação entre o conhecimento e a realidade escolar. (GRAÇA, 2001).
Destaca-se que o programa PIBID tem mediado de forma contundente na formação
dos acadêmicos de licenciatura em Educação Física, pelo fato de possibilitar aos acadêmicos
vivenciar de forma real as realidades das escolas públicas, fazendo com que o aluno da
universidade passe a pôr em prática aquilo que lhe é repassado no seu processo de formação
à docência. Neste interim, novas perspectivas são abertas no currículo e novas possibilidades
de experimentação pedagógica e aproximação do campo profissional potencializarão as interrelações com as necessidades da comunidade escolar.
A vivência no ambiente da escolar ajuda os discentes a conhecerem as características
que desempenharão suas atividades profissionais como é a realidade das escolas. Os bolsistas
do subprojeto são acompanhadas por professor supervisor que planejam e executam
atividades de praticas esportivas, aulas teóricas que ajudam no desempenho dos alunos.
Assim, o subprojeto possibilita não só momentos de intervenções desenvolvidas a partir da
iniciação à docência, mas também de análises, problematizações e discussões da realidade em
que a Educação Física se encontra inserida nos espaços escolares.
METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, a partir de uma pesquisa
de campo. A pesquisa de campo consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem,
espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem
relevantes para analisá-los (LAKATOS; MARCONI, 2001).
A abordagem qualitativa, sugerida na pesquisa encontra amparo na análise de Goldenberg
(1997) que estabelece este método como o mais adequado para o estudo de particularidades de um
fenômeno segundo as crenças do grupo pesquisado.

Os participantes da pesquisa foram os 40 bolsistas do subprojeto de Educação Física,
desenvolvido em quatro escolas da rede pública estadual de ensino, localizada em Sobral,
Ceará.
Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário com questões
abertas. A disponibilização dos questionários foi realizada durante os meses de novembro e
dezembro de 2017, quando e-mails foram enviados aos estudantes bolsistas participantes do
Pibid/subprojeto de Educação Física-UVA.
Para a organização e apresentação dos resultados, foram construídas categorias, de
acordo com as temáticas que surgiram das falas dos participantes durante as entrevistas
realizadas. As informações foram analisadas por meio do conjunto de técnicas da análise de
conteúdo, conforme modelo de Bardin (2004).
A pesquisa respeitou os aspectos éticos e legais da resolução do Conselho Nacional
de Saúde 466/12, que define as normas para pesquisa com seres humanos, considerando o
respeito pela dignidade humana, a proteção dos princípios éticos aos participantes das
pesquisas científicas. (BRASIL, 2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
PIBID E A FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA
No quadro 1, os bolsistas foram questionados sobre a contribuição do PIBID, na
formação inicial em Educação Física.
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Quadro 1: contribuição do PIBID na formação inicial.
Bolsista
B2
B15
B23
B31
B33

Resposta
Com o programa consigo colocar em prática o que aprendo na universidade.
A experiência na escola me possibilita relacionar teoria e prática.
Me faz refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem na Educação Física.
O programa me permiti vivenciar o meu futuro campo de atuação.
Possibilita a produção cientifica ainda na graduação.

Fonte: Elaborado pela autora.

Através do quadro 1, constatou-se que os bolsistas reconhecem a importância do
PIBID, no processo de formação inicial.
É esse o contexto de surgimento do PIBID, que se apresenta como uma proposta de
valorização da formação inicial dos futuros docentes, tendo como objetivos:
[...] incentivar os jovens a reconhecerem a relevância social da carreira
docente; promover a articulação teoria-prática e a integração entre escolas
e instituições formadoras; e contribuir para elevar a qualidade dos cursos de
formação de educadores e o desempenho das escolas nas avaliações
nacionais e, consequentemente, seu IDEB (BRASIL, 2010).

Portanto, o desafio da melhoria da qualidade da Educação traz, para o papel do
professor e, consequentemente, para a sua formação, novas funções e responsabilidades,
fazendo-se necessária compreensão ampla da Educação, da Escola e de suas finalidades e o
desenvolvimento de processos de ensino e de aprendizagem.
Para Leite (2008), os cursos de formação de professores devem se reestruturar, a fim de
analisar e ressignificar os valores inerentes ao processo ensino-aprendizagem, na busca por
compreender o sentido da escola e o papel do professor nos dias atuais.
Para Tardif (2002), neste processo de formação para o magistério há o domínio, sobretudo, de
conhecimentos disciplinares. Geralmente, esses conhecimentos são produzidos sem conexão com a
ação profissional. Sua aplicação se dá na prática, por meio de estágios ou de outras atividades do
gênero.
Brito (2006), considera que a formação do professor deve fundamentar-se na concepção de
estar repensando constantemente sua prática docente. Desta forma, siga estabelecendo um processo
dinâmico que possa romper a dicotomia teoria-prática articulando o processo educativo com a
realidade social.
Com o professor de Educação Física não é diferente, uma vez que o trato com essa área de
conhecimento, na formação inicial, também responde ao modelo de racionalidade técnica. Aponta
para uma tradição instrumentalizadora e, de maneira geral, tem contribuído para a perpetuação da

crise na educação em todos os seus níveis de ensino.
A ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DOCENTE
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Dando continuidade as entrevistas, os bolsistas foram questionados sobre como a
escola pode contribuir como espaço de formação docente, como é possível observar no
quadro 2.
Quadro 2: a escola como espaço de formação docente
Bolsista
Resposta
B3
A escola nos permitir aprender e ensinar.
B11
É a partir da relação da universidade com a escola que se estabelecem os
processos de ensino-aprendizagem.
B24

B39

B40

A escola é nosso futuro campo de atuação, assim o programa é importante
pois nos aproxima antecipadamente com a escola.
A formação é um processo complexo, que necessita ser desenvolvida nos
diversos espaços educacionais.
A escola é um espaço de aprendizagem em contínuo desenvolvimento, neste
sentido, a formação docente apresenta-se como algo indissociável deste
processo.

Fonte: Elaborado pela autora.

Nóvoa (2009) destaca a importância dos processos de aprendizagem compartilhada e
da cultura colaborativa na construção do conhecimento profissional dos professores. Segundo
o autor, entender a escola como lugar da formação dos professores implica considerá-la como
espaço da análise partilhada das práticas e de reflexão sobre o trabalho docente. Ele lembra
ainda que o exercício desse diálogo envolve regras e procedimentos que precisam ser
aprendidos e exercitados nos cursos de formação.
Nesse sentido, Santos (2013, p. 89) destaca:
A necessidade de maior aproximação entre o contexto escolar e
universitário. A escola reclama que grande parte dos professores das
Instituições de Ensino Superior (IES) vive num mundo abstrato das teorias em
que a relação com a realidade escolar fica em nível de observação do
contexto, sendo que, nessa relação, aos professores da educação básica,
apenas lhes é solicitado a responder questionários, prestar entrevistas ou
ceder espaços para estágios das acadêmicas.

O exercício da docência permite um processo de reflexão na/sobre/para a prática, a
fim de que se possa aprimorá-la, tendo como objetivo principal a aprendizagem do aluno.
Conforme Tardif (2007, p. 53),
[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem por meio do
qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão,
eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a
realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de
outra (TARDIF, 2007, p. 53).
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A prática pedagógica reflete nas ações realizadas, em forma de coadjuvar com o
aperfeiçoamento de vários fatores, que contribuem para resolução de problemas da realidade
escolar, e não menor, que o social. O professor torna claro sua percepção de mundo,
assumindo uma postura tradicional, ou mais libertadora no desenvolvimento da atividade
aplicada.
Desta forma, com o intuito de desenvolver as habilidades em docência, o professor
deve estar capacitado a refletir sobre sua prática pedagógica. Assim, o conhecimento do
professor depende de uma reflexão prática e deliberativa. Depende, por um lado, de uma
reelaboração da experiência a partir de uma análise sistemática da atuação docente.
Nesta integração entre universidade e educação básica, o lócus de encontro é a escola.
Assim, toda a comunidade escolar também pode, através do PIBID, tornar-se coparticipes do
processo de formação dos licenciandos bolsistas.
O programa promove o trabalho coletivo entre estudantes da Universidade, não
apenas alunos que compõe o mesmo subprojeto, mas a associação entre subprojetos,
juntamente com os coordenadores de área e supervisores que resulta em uma ação coletiva
com mais planejamentos, conteúdos e colaboração de todos. Podendo haver a troca de
conhecimentos e experiências. Isso torna o aluno pibidiano mais interativo, motivado,
responsável, e mais interdisciplinar, no qual é a proposta principal do programa.
ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO ESPAÇO ESCOLAR
Quadro 3: articulação teoria e prática no espaço escolar
Bolsista
B9

B13
B19
B28
B35

Resposta
O programa permite articular teoria aprendida na universidade com a prática
vivenciada na escola
A articulação entre teoria e prática contribui com o processo de ensino e
aprendizagem
O programa facilita o nosso conhecimento, pois engloba os conhecimentos
aprendidos na universidade com as atividades desenvolvidas na escola
Essa relação só contribui de forma efetiva com o nosso crescimento acadêmico
e cientifico.
Nos permite vivenciar diversas experiências docentes no campo de trabalho.

Fonte: Elaborado pela autora.

A articulação dos conhecimentos acadêmicos e dos conhecimentos escolares constitui
um aspecto relevante para formação docente. De acordo com Roldão (2007) é preciso superar
a visão desses dois campos como entidades separadas, para compreendê-los como domínios
que se integram no saber profissional requerido pela ação de ensinar.
Ao discutir a complexidade da relação teoria-prática na formação docente, Roldão
(2007) afirma que é preciso superar a visão desses dois campos como entidades separadas,
para compreendê-los como domínios que se integram no saber profissional requerido pela

146

ação de ensinar. A autora destaca a natureza compósita do conhecimento profissional
docente, o que implica compreendê-lo como um conhecimento construído pelos professores
por meio da incorporação e transformação dos diferentes saberes formais e do saber
experiencial, em um processo de aprendizagem que é singular e contextualizado.
Nesse contexto, a indissociabilidade entre teoria e prática é um elemento necessário
na construção dos conhecimentos profissionais, de modo a propiciar ao futuro professor a
construção de uma práxis pedagógica que o permita fazer com que seus alunos sejam capazes
de intervir e transformar a sociedade de que faz parte, sendo cada vez mais participativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PIBID é um grande avanço na formação inicial do licenciado, pois oferece a
oportunidade do acadêmico de licenciatura vivenciar o cotidiano escolar na posição de futuro
professor, sem mascarar a realidade da rotina, do fazer docente, aprendendo e ensinando.
Na escola o programa se apresenta como oportunidades enriquecedoras para os
coordenadores de área, supervisores e todos o corpo que faz parte do programa, colaborando
com uma educação melhor para as escolas públicas e desenvolvimento profissional do
docente. São experiências únicas no qual poucos estudantes tem a oportunidade de explorar
o mundo do magistério, obtendo assim um leque de oportunidades, conhecimentos, que
servirão de base para experiências futuras na carreira de educador.
Portanto, é imprescindível que ainda durante a formação inicial o futuro professor
produza saberes que o formem para as condições do trabalho docente. Também faz-se
necessário que o início da docência seja concebido como política de formação, não apenas
contempladas em programas, mas como política que envolva as instâncias governamentais e
as instituições de ensino na organização de ações que acompanhem a entrada do professor
no campo de trabalho.
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GÊNEROS DISCURSIVOS E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA SIGNIFICATIVA
Franceliza Monteiro da S. Dantas28
RESUMO: Este trabalho é uma síntese de uma pesquisa de abordagem qualitativa que se
propôs elaborar, aplicar e avaliar uma estratégia de ensino de geometria embasada na leitura,
a partir de gêneros textuais diversos, com a finalidade de potencializar a compreensão de
conceitos matemáticos por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Como percurso
metodológico, se cumpriu as seguintes etapas: selecionou-se uma escola campo de
intervenção, a turma sujeito da pesquisa (6º ano do Ensino fundamental) e o professorcolaborador. Em seguida, realizou-se uma atividade diagnóstica envolvendo o conteúdo de
Geometria – sólidos geométricos, regiões planas e contornos. Constatou-se, a partir da
intervenção, que o aluno apresentou uma maior capacidade para compreender conceitos,
internalizar informações e utilizar-se da geometria de forma mais consistente e consciente e,
principalmente, aprender matemática de forma mais prazerosa.
Palavras-chave: Leitura. Matemática. Gêneros Discursivos. Geometria. Aprendizagem.
1. LEITURA E MATEMÁTICA
O ensino da Matemática tem passado, ao longo dos anos, por sucessivas reformas,
como por exemplo, o Movimento da Escola Nova (1930), o Movimento da Matemática
Moderna (1960) e o Movimento Agenda para a Ação (1980).
Mesmo assim, com todos os avanços nas pesquisas na área da Educação Matemática
desenvolvidas na perspectiva de contribuir com o ensino e a aprendizagem da Matemática já
influenciando os documentos que orientam os currículos, a exemplo dos PCN – Parâmetros
Curriculares Nacionais –, se observa que no índice do IDEB – Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica – 2005, 2007 e 2009, obtiveram as respectivas notas: 3,5; 3,8; e 4,0; estando
muito aquém da média objetivada pelo Brasil que é 6,0. Isso comprova que ainda é tímida a
melhoria do desempenho dos alunos no que refere a conhecimento matemático.
No intuito de mudar essa realidade, os órgãos educacionais responsáveis esforçam-se
para absorver e se adequarem às novas normas, mas, ainda há muito que se fazer, e no que
se refere ao ensino da matemática, de acordo com os PCN/M – Parâmetros Curriculares
Nacionais de Matemática – (BRASIL, 2001b, p. 31), “É importante destacar que a Matemática
deverá ser vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento
do seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua
imaginação.”
Percebe-se, com isso, uma preocupação em fazer com que a matemática ocupe um
lugar significativo no processo de formação do indivíduo, deixando de ocupar uma posição
árida e despida da possibilidade de desenvolver a imaginação do aprendente, por meio de um
processo interacional e contextualizado.
Dessa forma, a Matemática pode colaborar de forma mais significativa para o
desenvolvimento de novas competências e novos conhecimentos para o desenvolvimento de
28
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diferentes tecnologias e linguagens os quais o mundo globalizado exige das pessoas. Para isso,
o Ensino de Matemática
[...] prestará sua contribuição à medida que forem exploradas metodologias
que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a
argumentação, o espírito crítico e favoreçam a criatividade, o trabalho
coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da
confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios. (BRASIL,
2001b, p.31)

Para o cumprimento desses objetivos é importante, também, fundamentar de forma
interdisciplinar o estudo da LM – Língua Materna –, seja oral, escrita ou pictórica. A LM, em
nosso caso a LP – Língua Portuguesa – ocupa um eixo central que possibilita a interação dessa
com as demais disciplinas.
Sabe-se que a comunicação dá-se por meio de discurso e que o ensino de LP,
atualmente, busca priorizar o processo de ensino/aprendizagem a partir de um trabalho com
os gêneros discursivos, a comunicação torna-se valiosa, até porque é por meio dela que o
homem expressa ideias, sentimentos, sensações e conhecimentos, propiciando a interação
fundamental para que o processo de ensino/aprendizagem ocorra de forma plurilateral e
consistente.
Portanto, a comunicação necessariamente deverá estar diretamente ligada às
experiências vivenciadas pelo aluno (no seu meio social, familiar, escolar etc.), nas suas
interações com o outro, consigo e com o objeto de estudo. Comprova-se, dessa forma, a
necessidade de um trabalho que alie a leitura à matemática.
Esse entrelaçamento torna-se elemento imprescindível, pois ela (a leitura) é tão
importante para a compreensão do mundo, de si e do outro, que, como afirma Freire (1999,
p. 11) “[...] A leitura do mundo precede a leitura da palavra [...]”, deixando claro que o ato de
ler está inserido em nossa essência desde o momento em que passamos a estabelecer
relações com o mundo.
Sendo a leitura, de acordo com Solé (1998, p. 22), “[...] um processo de interação entre
leitor e texto; neste processo tenta-se satisfazer [obter uma informação pertinente para] os
objetivos que guiam sua leitura.”, deixando, assim, clara a importância da interação entre
autor/texto/leitor durante a realização da leitura, independentemente do objetivo que a
leitura possa ter.
O incentivo à leitura só contribui para a transformação do aluno em aluno-leitor e,
consequentemente, em cidadão consciente. Portanto, a escola tem que atuar de forma
diferenciada frente a esse provável cidadão consciente, saindo da posição de mera
transmissora de informações para a de construtora de conhecimento. Essa mudança pode vir
a acontecer de forma consistente a partir do momento em que a leitura for vivenciada em sua
plenitude, quando ao aluno for dada a oportunidade de vê-la como uma aliada na sua
aprendizagem e não como um instrumento de punição, humilhação e até, em alguns casos,
de reprovação. Quando a leitura não tiver mais a característica de uma “Lei-dura”, termo tão
bem utilizado por Silva (1997, pp. 39 – 55), para retratar o perfil da leitura dentro do contexto
escolar. Essa retratação do perfil da leitura depende muito de como o processo de formação
de leitores irá acontecer, pois não adianta ser dado o recurso material se não houver uma
preocupação com os elementos – aluno e professor – envolvidos no processo de despertar o
prazer pela leitura.
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Um dos motivos a que podemos atribuir a dificuldade de desempenhar um trabalho
que alie a leitura à matemática é a carência de material na literatura que ofereça aos
professores metodologias significativas e contextualizadas. Outro motivo é o fato de, até
mesmo em sua formação acadêmica, o professor de matemática não ser preparado para a
leitura.
De acordo com Ponte (1992), falta oportunidade para que o professor em seu processo
de formação vivencie situações que lhes permitam refletir sobre o processo educativo, sendo
o conhecimento adquirido em sua formação insuficiente para a sua atuação profissional, pois
na formação o conhecimento se dá de fora para dentro, ou seja, ele absorve os conteúdos que
lhes são transmitidos; mas na atuação profissional o movimento do conhecimento se dá de
dentro para fora, já que é o professor quem decide a questão a ser trabalhada, o projeto a ser
implementado, o caminho a ser seguido no processo de ensino/aprendizagem.
Para o professor de matemática é difícil conceber a leitura junto à matemática, pois
esta é, geralmente, trabalhada de forma restrita a cálculos e fórmulas, o que não permite o
aluno descobrir o “por quê?” da matemática, mas apenas “o quê?” e o “como?”. Assim, o
trabalho realizado desde os anos iniciais leva o aluno a perceber a matemática apenas como
a disciplina onde ele tem que saber “fazer conta”; interpretar, escrever e ou ler é “coisa”
pertencente à LP, então ele só necessita realizá-las na respectiva aula.
Um trabalho que objetive desenvolver o gosto pela leitura, geralmente, torna-se
penoso em qualquer área, pois o aprendente, por vários fatores, como: imposição do que ele
deve ler e quando deve ler, falta de materiais de leitura convergente com os interesses dos
alunos, bibliotecas escolares decadentes, falta de incentivo da escola, entre outros;
desenvolvem uma rejeição quase que unânime pelo ato de ler.
De acordo com Klüsener (2006) e Carrasco (2006), Smole (2001), dentre outros, a
aprendizagem das particularidades da matemática acontece não apenas através de
experiências, conhecimentos construídos no processo de ensino/aprendizagem, mas também
como uma resposta a estímulos que culminem com uma ampla compreensão do mundo e do
discurso enquanto elemento de comunicação e interação. Nessa perspectiva, lançamos mão
de alguns questionamentos – “Que sistemática o professor (de matemática ou que ensina
matemática) poderia acrescentar em sua prática a fim de que possa tornar o ensino dessa
disciplina mais consistente a partir de uma prática de leitura dentro de suas aulas, de modo
que os alunos tenham uma melhor compreensão dos conteúdos matemáticos?”, “Será que a
utilização da leitura e interpretação de gêneros textuais diversificados, funcionaria como
instrumento dinamizador no ensino da matemática?” e “Será que a leitura aliada à
matemática não viabilizaria para o professor a criação de estratégias prazerosas de ensinoaprendizagem da matemática em sala de aula, bem como uma melhor contextualização da
prática da leitura na vida do aluno?”
2. A CAMINHADA
Ao longo da nossa pesquisa enfrentamos inúmeras dificuldades, dentre elas, a
resistência em encontrar um professor de matemática disposto a desenvolver um trabalho
que propusesse o ensino da matemática a partir da prática de leitura de gêneros discursivos
diversos. Devido a isso, tivemos que fazer algumas modificações, como por exemplo, a nossa
proposta inicial era a de que o professor colaborador iria participar da elaboração das
atividades interventivas e as aplicaria, mas, tivemos que modificar esta proposta, pois o único
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professor que se dispôs a participar da pesquisa, não quis colaborar na criação das atividades
interventivas e nem se dispôs a aplicá-las, cabendo a mim, pesquisadora, desenvolver este
papel.
Devido a minha formação – Letras com habilitação em Língua Portuguesa e respectivas
literaturas – foi desafiador o estudo do conteúdo a que nós propúnhamos em nossa
intervenção e apropriar-me de conhecimentos e de uma linguagem, de certa forma, incomuns
à minha formação. Entretanto, os caminhos que percorri foram substanciais para entender,
ainda mais, o quanto a leitura realmente pode colaborar para uma melhor compreensão.
Lia os textos matemáticos, ou da área das ciências em geral, que, só pelo título, já
metiam medo aos matemáticos, imaginem a mim. Sofri rejeição de alguns colegas de sala e
até de pessoas de outras áreas, inclusive da minha, pois muitos não aceitavam, e ainda não
aceitam a relação estreita, comprovada e necessária, entre Leitura e Matemática. Não sei
quantas vezes tive e tenho que explicar o porquê da minha pesquisa. Tive que me acostumar
a indagações furtivas e olhares de desaprovação, mas eles só fortaleceram a certeza de que
algo deve ser feita para que a leitura de gêneros discursivos seja realmente trabalhado além
dos muros de LP, já que ela tem muito a contribuir na formação do cidadão pensante, crítico,
coerente e capaz de perceber que as áreas de conhecimentos, em geral, possuem linhas
tênues.
Nesse sentido, ressalto, primeiramente, que ingressar no PPGECNM foi enriquecedor
e de considerável valia para diversos aspectos da minha formação, mas, principalmente, para
o enriquecimento no conhecimento de conteúdos e tendências de pesquisa em outra área.
Dessa forma, não economizo em ressaltar que, para um professor, formar-se em uma dada
área de conhecimento não deve ser sinônimo de desprezar os conhecimentos que norteiam
outras áreas e, também, que a leitura e os benefícios que ela traz são importantes não só para
o aluno, mas também para o professor de toda e qualquer área de conhecimento.
Procurando responder as questões já apresentadas anteriormente nesse artigo,
começarei respondendo “Que sistemática o professor (de matemática ou que ensina
matemática) poderia acrescentar em sua prática a fim de que possa tornar o ensino dessa
disciplina mais consistente a partir de uma prática de leitura dentro de suas aulas, de modo
que os alunos tenham uma melhor compreensão dos conteúdos matemáticos?”
A resposta a essa pergunta seria contextualização. A matemática precisa ser
contextualizada, pois o aluno necessita percebê-la como algo presente ao seu dia-a-dia. Não
podemos mais tratá-la como algo intocável e impassível de interação. A contextualização
aflorará a matemática que rodeia o aluno e que está presente na forma das coisas, no
consumo de água, no preço do pãozinho, na receita do bolo, no jogo de futebol etc. Percebêla assim, contextualizada, de certa forma, humaniza a matemática, aproximando-a do aluno.
Nesse processo de contextualização a leitura de gêneros discursivos diversos poderá
desempenhar um papel fundamental, pois a partir dos gêneros veiculados no cotidiano – uma
tela, a conta de água, a receita, normas do jogo de futebol etc. – pode-se estudar a
matemática, tornando sua aprendizagem muito mais simples e concreta.
As atividades interventivas aplicadas foram desenvolvidas a partir do contexto do
aluno. Buscamos reconhecer a turma, o material didático adotado, consultamos o professor
de língua portuguesa para saber que gêneros discursivos ele exploraria com os alunos até o
momento em que se daria a nossa intervenção. Dessa forma ficou mais fácil escolhermos
gêneros discursivos que os alunos conhecessem e que abordassem assuntos do interesse
deles.
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Por ser uma turma agitada, fomos informadas disso ao consultar o professor
colaborador, buscamos introduzir atividades em que eles tivessem que construir algo, se
movimentar, pois se propuséssemos atividades que não possibilitasse essa movimentação,
eles teriam muito mais dificuldades de concentração. Também buscamos informações sobre
o nível de aprendizagem e concentração dos alunos, pois sabemos a importância de conhecer
o aluno sujeito da pesquisa, ter uma noção dos conhecimentos que eles já possuem e das
expectativas deles frente ao novo, para que pudéssemos propor atividades que viessem mais
ao encontro do interesse deles.
Com a contextualização da matemática percebemos que o aluno poderá, a partir de
conhecimentos que já possui adquirir novos conhecimentos, construir e reconstruir conceitos
e que a leitura pode e deve funcionar como uma ponte entre esses conhecimentos.
Diante das atividades propostas, percebemos o quão a contextualização contribui para
o fortalecimento do conhecimento, pois nas atividades desenvolvidas, procuramos introduzir
perguntas (Você acha que a geometria está presente na sua vida? De que forma?, Alguém já
viu um cata vento?, alguém sabe para que serve um cata vento? etc.) que exploram e que
buscam contextualizar o assunto abordado nos gêneros discursivos com o conteúdo
matemático que desejamos trabalhar na respectiva atividade.
Tivemos a preocupação de colocar questões contextualizas nas atividades escritas
e/ou na hora de realizar as etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Observamos que o uso
dessas questões facilitou a introdução do conteúdo, assim como, também, levou o aluno a
perceber que o assunto ali abordado, de certa forma, faz parte da vida dele, e não só porque
ambos estão inseridos no contexto escolar, mas por estarem inseridos no cotidiano de cada
um.
As questões que buscavam contextualizar o assunto foram respondidas por todos os
alunos e na hora da discussão no grande grupo, foram as que obtivemos o maior número de
respostas certas.
Com a contextualização, observamos que os alunos tiveram uma maior facilidade para
responder e interagir com o conteúdo explorado nas atividades, fazer inferências e perceber
a matemática sob um novo olhar. Os alunos fizeram colocações do tipo: “Poesia e matemática,
como é possível?”, “É bom aprender matemática ouvindo histórias” ou “Agora, todo obra de
arte que eu ver, vou procurar formas geométricas”.
Essas colocações deixam claro que eles não foram indiferentes aos gêneros discursivos
e que acharam surpreendente essa exploração do conteúdo matemático a partir da leitura
dos diversos gêneros discursivos.
Concluímos, num primeiro momento, que a aceitação do aluno às atividades de leitura
nas aulas de matemática foi imediata. Atribuímos isso, principalmente, por termos procurado
desenvolver essas atividades de formas contextualizadas e interativas.
Em relação ao segundo questionamento que motivou esta pesquisa – “Será que a
utilização da leitura e interpretação de gêneros discursivos diversificados, funcionaria como
instrumento dinamizador no ensino da matemática?”. Grosso modo, poderíamos dizer que
sim, mas reafirmamos que somente a leitura não propicia a aprendizagem nem da matemática
nem de qualquer outra área de conhecimento. Ela deve ser utilizada como ferramenta, como
um instrumento motivador, como estímulo, a fim de desafiar, inquietar o aluno frente ao
objeto de estudo.
Observamos que a introdução do conteúdo feita a partir de gêneros discursivos
contribuiu muito para que o aluno não rejeitasse o conteúdo antes de ter um contato com
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ele. O próprio professor colaborador, em determinado momento disse estar impressionado
com o envolvimento da turma com as atividades.
A inserção do conteúdo a partir de determinados gêneros discursivos, e a realização
da leitura e exploração desses gêneros, colaboraram para que o aluno percebesse a
matemática como algo possível de interação, discussão e inferências.
Outro fator que possibilitou o desenvolvimento da proposta foi o fato do nosso aluno
ver, nas atividades, a possibilidade de experimentar na prática os gêneros discursivos, ou seja,
ele pode construir o Tangram, brincar com ele; do mesmo modo foi com o Catavento. O aluno
não ficou só na leitura da receita ou na observação dos modelos, seguiu essa receita e esse
modelo e, a partir daí, construiu esses objetos, observando os erros cometidos quando não
saia do jeito esperado, corrigindo esses erros, observando, testando etc. Essa atuação do
aluno frente ao objeto de estudo e atuando como sujeito ativo frente ao discurso, deu a ele a
possibilidade de intervir, se ver como construtor do conhecimento, de interagir com os
gêneros do discurso; e isso foi muito gratificante para ele e para nós pesquisadores.
Constatamos que realmente a leitura funciona sim como um instrumento dinamizador
do ensino da matemática, desde que seja desenvolvida de forma dinâmica e prazerosa,
levando em consideração o contexto do aluno, seus anseios, dificuldades e necessidades.
A terceira pergunta motivadora dessa pesquisa é “Será que a leitura aliada à
matemática não viabilizaria ao professor a criação de estratégias prazerosas de ensinoaprendizagem da matemática em sala de aula, bem como, uma melhor contextualização da
prática da leitura na vida do aluno?”.
A resposta é sim. Lógico que este trabalho de matemática aliada à leitura exigirá do
professor uma maior dedicação e estudo, principalmente por que em sua formação, em geral,
o professor de matemática não é estimulado a trabalhar a matemática a partir de uma prática
de leitura, às vezes a leitura não faz parte nem da vida deles, nem enquanto professores nem
enquanto cidadãos.
O professor de matemática ao fazer esse entrelaçamento, deverá ter o hábito de
leitura, conhecimento sobre a estrutura e função social dos gêneros discursivos a serem
explorados e saber usá-los não como pretexto para se introduzir conceitos e fórmulas, mas
que o discurso seja usado como um elemento enriquecedor do conhecimento a ser discutido
e como veículo de contextualização da matemática.
Buscando compreender a relação entre leitura e aprendizagem matemática,
constatamos que essa relação é necessária e possível. Isso é comprovado pela excelente
aceitação do aluno a cada uma das atividades interventivas proposta, no interesse deles em
lerem os gêneros discursivos e, principalmente, no envolvimento na hora de responder as
questões e debatê-las ao final de cada atividade, quando realizávamos as discussões a fim de
esclarecer dúvidas e confirmar a compreensão do assunto trabalhado.
As questões que envolviam características dos gêneros discursivos, os alunos
obtiveram 88,89% de acerto, demonstrando que os alunos reconhecem os gêneros
trabalhados, não apresentando grandes dificuldades para identificar as características e
particularidades dos mesmos. O gênero discursivo que mais suscitou dúvidas e erros quanto
às suas características foi a lenda. Boa parte dos alunos (35,74%) não conseguiu explicar por
que esse gênero discursivo se caracteriza como uma lenda. Muitos que erraram justificaram
dizendo que entendia a lenda, mas não sabiam dizer o que faz um discurso ser uma lenda.
Embora o gênero lenda seja sempre explorado em sala, até mesmo nos anos iniciais,
os alunos demonstraram desconhecê-lo. Não consideramos isso um erro grave, pois a lenda é
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semelhante ao conto e de certa forma não comprometeu o entendimento do conteúdo de
matemática que propomos na realização da atividade. Percebemos que ao explicarmos as
características da lenda, os alunos que haviam errado, disseram ter compreendido e ainda
citaram exemplos de outras lendas, principalmente do nosso folclore como: Curupira, VitóriaRégia, Iemanjá, Boi Tá-ta etc.
As questões que apresentaram maior grau de dificuldade foram as que o aluno teve,
de certa forma, de identificar as características específicas de determinadas figuras
geométricas. Essas questões, respectivamente, tratavam das diferenças entre círculo,
circunferência e esfera; e da diferença entre triângulo e pirâmide. Nessas questões a margem
de acerto foi de 53,12%. Na nossa tentativa de explicar a diferença entre circulo,
circunferência e esfera, partimos de exemplos, a fim de que o aluno, observando o exemplo,
pudesse chegar a uma conclusão. O mesmo caminho foi trilhado para demonstrar a diferença
entre triângulo e pirâmide. Os alunos afirmaram ter compreendido a diferença entre essas
figuras.
A dificuldade do aluno em responder este tipo de questão, provavelmente advém da
dificuldade de conjecturar. Às vezes ele sabe o que é, mas não consegue se fazer entender,
não consegue organizar, externar as ideias e isso, provavelmente, seja consequência do fato
de a escola não incentivá-los a pensar, refletir a abstrair, já que a escola, de certa forma,
prioriza um retorno imediato, tem pressa no cumprimento do programa e na coleta de
resultados.
Destacamos o uso de materiais concretos para ilustrar as situações e ajudá-los a
observar melhor as diferenças e semelhanças entre formas geométricas, como algo
importante para que os alunos pudessem buscar soluções e tirar conclusões. Entretanto,
ressaltamos que nos fez falta a utilização dos sólidos geométricos construídos na sala de aula.
Esta pode ser uma atividade a ser acrescentada, a construção dos sólidos geométricos pelos
alunos, ou pode ser um material que o professor deve dispor em suas aulas, ao tratar de
formas geométricas,
Observamos, na etapa de avaliação, que os alunos passaram a associar a geometria
não somente a matemática, mas também a própria vida, destacando a presença da geometria
em seus respectivos contextos, seja num objeto ou em um determinado ambiente.
Todos apresentaram-se capazes de reconhecer algumas figuras geométricas, ao
contrário da atividade interventiva em que 6,25% – 02 alunos – disseram não conhecer
nenhuma. Isso é um índice pequeno, mas para um aluno do 6º ano é um desconhecimento
preocupante, pois as formas geométricas, de certa forma, são exploradas desde as séries
iniciais.
Constamos ainda que 93,75% doas alunos são capazes de diferenciar um corpo
redondo de um poliedro. Esse conhecimento foi explorado nas três atividades interventivas,
ou por meio das questões ou na discussão no grande grupo na correção das atividades.
Outro ponto interessante constatado na atividade interventiva foi o fato dos alunos
apresentarem uma enorme competência de identificar uma figura, não por seu aspecto visual,
mas pelas suas propriedades. Na atividade de sondagem os alunos classificavam uma figura
somente amparados no aspecto visual, tanto é que na classificação do retângulo e do triângulo
tivemos uma média de 100% de erro. Na atividade avaliativa, demonstrando competência em
classificar uma figura, a partir das propriedades, os alunos obtiveram uma média de 93,6% de
acerto. Esse conhecimento foi construído nas discussões em sala, durante a realização das
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atividades interventivas e nos momentos de correção, onde eles, a partir das respostas
compartilhadas iam esclarecendo sua dúvidas.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final da nossa intervenção e avaliando, não só as respostas dadas pelos alunos as
questões das atividades avaliativas, mas também todo o envolvimento deles durante as
etapas de pré-leitura, leitura e pós-leitura, a realização das atividades, a construção do
Tangram e do Catavento, as discussões na hora das correções, a atenção deles nos exemplos
que íamos apresentado em sala para explicar ou esclarecer alguns pontos; concluímos que o
ensino da matemática, amparado numa prática de leitura de gêneros discursivos diverso,
torna-se significativo e compensador para o aluno e professor, pois a leitura é, não o único e
melhor instrumento, mas um recurso importante na construção do saber matemático,
principalmente porque dá ao aluno uma maior possibilidade de intervenção, reflexão e
informação.
A aula torna-se menos cansativa, pois existe a possibilidade de estabelecer discussões
que envolvem a matemática, mas que não a descontextualizam, apresentando a matemática
mais próxima do aluno. Ouvimos de vários alunos a afirmação de que “estudar matemática
assim é muito melhor”. Eles se interessaram pelos gêneros discursivos, pelas leituras, pelas
atividades.
Quando concluímos o trabalho e pedimos para os alunos dizerem o que acharam dos
nossos encontros, ouvimos afirmações como “nunca mais esquecerei esse assunto”, ou o que
achamos mais surpreendente, um dos alunos nos apresentou um discurso que ensinava a
fazer bichos utilizando a arte do origami e mostrou em uma flor que ele havia construído, as
figuras geométricas que a compunham.
Nessa perspectiva, contemplamos nosso objetivo geral da nossa pesquisa –elaborar,
aplicar e avaliar uma estratégia de ensino de geometria embasada na realização de leituras de
diversos gêneros discursivos com a finalidade de analisar a contribuição da leitura como
recurso que potencializa a compreensão de conceitos matemáticos por alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental e, para este, todos os mencionados como específicos também foram
cumpridos.
Constatamos que as atividades propostas poderiam ter sido mais exploratórias, de
modo a contemplar questões que exigissem do aluno uma atitude mais investigativa das
propriedades das formas geométricas e avaliamos que isso, de certa forma, deve-se a ausência
de um olhar mais matemático. Buscamos suprir essa falta com questionamentos orais durante
as discussões dos pequenos grupos e no grande grupo.
Portanto, é importante dizermos que as atividades aqui propostas não esgotam nem a
leitura e nem o conteúdo matemático aqui explorado. Elas podem ser reformuladas e
adaptadas a novos contextos desde que o professor esteja disposto a realizar um ensino de
matemática amparado em uma prática de leitura.
Esperamos ter colaborado, de forma a fortalecer a relação entre a leitura, os gêneros
discursivos, a matemática e a aprendizagem e, assim, contribuir para que no futuro a leitura
venha a fazer parte de forma intensa e significativa de todo o processo de ensinoaprendizagem de todas as áreas de conhecimento, inclusive da matemática.
Somos consciente de que um ensino de matemática amparado, também, em uma
prática de leitura propicia uma aprendizagem mais significativa e sendo o professor um dos
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principais mediadores dentro desse processo de ensino/aprendizagem, torna-se fundamental
conhecê-lo e colaborar para a mudança e/ou aperfeiçoamento de sua prática.
Portanto, a experiência aqui retratada nos levou a concluir que a leitura de gêneros
discursivos diversos pode ser um – não o único, até porque não objetivávamos isso –
instrumento favorável à construção do conhecimento matemático, isso pela possibilidade de
interação que ela propicia.
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RESUMO: Na contemporaneidade, a formação docente tem sido tema constante de pesquisas
e estudos nas diversas áreas educacionais no país, haja vista que um dos fatores que contribui
para o sucesso da escola está relacionado com esse processo de formação. Nessa perspectiva,
os planejamentos pedagógicos realizados no início de cada ano letivo têm grande impacto no
direcionamento das ações que mobilizam os resultados de uma escola de qualidade. Com isso,
a semana pedagógica tem se configurado como um momento ímpar na tomada de decisão,
no alinhamento das ações e no planejamento escolar. Ademais, a reflexão da prática
pedagógica e a consolidação dos saberes docentes são construídas nesse processo de
formação. Nessa perspectiva, propusemo-nos a investigar os sentidos que os professores
atribuem à semana pedagógica e suas implicações na prática docente. Com isso, esse trabalho
tem por objetivo compreender os sentidos que os professores atribuem à semana pedagógica
e os móbeis que os levam a direcioná-la à sua prática docente. Embasaremos esta discussão
a partir da teoria dos saberes propostos por Charlot (2000, 2005), tendo como suporte os
fundamentos teóricos de Tardif (2002) e Perrenoud (2000) acerca dos saberes e competências
docentes, bem como outros que dialogam com esta temática. Para isso, este artigo se
enquadra numa pesquisa qualitativa de cunho exploratório, tendo como técnicas a
observação participante e o questionário. O lócus da pesquisa é uma escola profissionalizante
(EP) de um município da região norte cearense que tem se configurado como uma das
melhores da região em resultados de aprendizagem. Como técnicas, foram utilizadas a
observação participante e a entrevista semiestruturada. Além disso, foi aplicado um
questionário para avaliação desse momento de formação. Desta forma, participaram desse
estudo 35 professores dos quais 23 são inseridos na base curricular e 12 na base técnica.
Esperamos, portanto, que a discussão desses resultados contribua de forma significativa para
uma reflexão acerca da importância da semana pedagógica para o fortalecimento dos saberes
docentes e para a consolidação da prática pedagógica.
Palavras-chave: Formação de professores, semana pedagógica, saberes docentes.
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Hodiernamente, a formação de professores tem se configurado como um dos temas
mais discutidos nos campos acadêmicos, sendo apontada como um dos fatores primordiais
para a construção e consolidação da prática docente. Todavia, a formação continuada que
ocorre no âmago da escola nos momentos de planejamento é algo que deve ser repensado,
visto que muitos professores não percebem esse momento como parte dessa formação,
mormente, quando se trata da semana pedagógica.
A semana pedagógica se constitui como um dos momentos cruciais do planejamento
educacional, pois é nesse período que acontecem o alinhamento das ações e as projeções
para o ano letivo. Embora a semana pedagógica se configure como um momento ímpar na
tomada de decisão, no alinhamento das ações e no planejamento escolar, muitos ainda não
sentem esse momento como significativo para a sua prática docente, e por esta razão, é
preciso entender os sentidos atribuídos pelos principais atores desse processo: os professores,
acerca desse momento de formação.
Partindo desse pressuposto é que nos propusemos a investigar os sentidos que eles
atribuem à semana pedagógica e suas implicações na prática docente. Com isso, esse trabalho
tem por objetivo compreender os sentidos que os professores atribuem à semana pedagógica
e os móbeis que os levam a direcioná-la à sua prática docente. Como aportes teóricos,
utilizaremos a teoria dos saberes propostos por Charlot (2000, 2005), os fundamentos teóricos
de Tardif (2002) e Perrenoud (2000) acerca dos saberes e competências docentes, bem como
outros que dialogam com esta temática. Para conferir corpo a este texto, discutiremos na
sequência, o embasamento teórico que sustenta os sentidos atribuídos por estes professores
e os móbeis que os impulsionam para esta formação. Mais adiante, apresentaremos os
aspectos metodológicos de nossa pesquisa, finalizando com a discussão e a interpretação das
apreciações feitas pelos professores, partícipes da pesquisa, e nossas considerações finais
sobre os resultados da análise de tais apreciações. Esperamos, portanto, que a discussão
desses resultados sirva de escopo para uma reflexão acerca dos móbeis e sentidos da semana
pedagógica para a consolidação dos saberes e fazeres docentes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A formação continuada é um dos aspectos da educação que traz de urgência a
necessidade de ressignificação em todos os seus sentidos, principalmente, quando se refere
ao planejamento educacional. Nesse ínterim, a semana pedagógica tem se configurado como
um marco norteador das ações pedagógicas, ocupando lugar fundamental na elaboração de
metas e servindo de aporte para o direcionamento e redirecionamento das ações do ano
letivo. Entretanto, os sentidos atribuídos pelos professores acerca desse momento de
formação têm nos levado a questionar sobre os significados e os móbeis que direcionam os
professores nesse momento de formação e as implicações disso para a consolidação da prática
docente.
Partindo desse pressuposto, percebemos a necessidade de refletir acerca do
planejamento e compreender os que os professores pensam desse processo de formação,
pois a nosso ver, esse momento se constitui não só como requisito para a criação e
desenvolvimento das relações democráticas no ambiente escolar, como também para a
consolidação da prática pedagógica. Nossas afirmações vão ao encontro do significado de
planejamento defendido por Vasconcelos, o qual afirma que planejar é parte essencial do
processo de formação docente e se caracteriza pela interação entre sujeitos, baseado no
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relacionamento interpessoal e na organização da coletividade para a construção do
conhecimento (VASCONCELOS, 2002). Logo, é preciso entender que o objetivo principal do
planejamento no âmbito escolar é possibilitar um trabalho significativo e transformador,
consequentemente, mais realizador, na sala de aula, na escola e na sociedade (VASCONCELOS,
2002).
Nesse viés, o planejamento pedagógico deve partir das nuances que perpassam desde
a realidade concreta tanto dos sujeitos quanto do objeto de conhecimento e, mormente, do
contexto em que se dá a ação pedagógica. Por esta razão, o planejamento deve se configurar
como algo que fomente a prática pedagógica e ajude a refletir sobre os desafios da realidade
da escola e da sala de aula, embasando-se no projeto político pedagógico da escola e nos
sentidos que mobilizam os professores nesse processo de formação. É preciso repensar nos
sentidos do planejamento do âmbito da escola e ressignificá-lo assim como propõe Padilha.
Para esse autor, planejar é
um processo que visa dar respostas a um problema, através do
estabelecimento de fins e meios que apontem para a sua superação, para
atingir objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o
futuro, mas sem desconsiderar as condições do presente e as experiências
do passado, levando-se em conta os contextos e os pressupostos filosófico,
cultural, econômico e político de quem planeja e com quem se planeja (
PADILHA, 2001, p.63).

Logo, o planejamento deverá levar em conta os contextos e os pressupostos filosófico,
cultural, econômico e político de quem planeja e com quem se planeja e por isso a escola deve
conceber o planejamento como parte do seu processo de construção.
Muitos são os autores que elucidam os significados e os sentidos do planejamento
para a formação docente, dentre eles, destacamos Gandin (1994), o qual afirma que planejar
é uma ação que se faz presente em qualquer atividade humana, seja ela profissional,
educacional ou familiar. Esse teórico nos leva a ver o planejamento não apenas como uma
atividade burocrática, mas como o elemento norteador das ações educativas que serão
desenvolvidas no âmbito da sala de aula, possibilitando desta forma, o caminho e a construção
de estratégias que favoreçam o ensino e a aprendizagem. Entretanto, o planejamento tem se
configurado em muitas escolas no país ainda como algo burocrático, ancorando-se em
preenchimento de diários, correções de atividades e avaliações, construção do plano de aula,
quando na verdade poderia ser um momento de formação que propiciasse estudo, reflexão,
e ação da prática pedagógica, assim como sugere Moreto (2007). Isso nos faz refletir sobre as
nuances que perpassam o planejamento educacional em todas as suas vertentes e as
possibilidades da formação continuada para a consolidação dos saberes docentes. Nosso
pensamento se confirma com as palavras de Moretto, quando este nos diz que
a questão crucial no âmbito da educação é que, na prática de muitas
instituições, o planejamento tem se reduzido ao cumprimento de uma
exigência. Sua importância não é reconhecida: Há quem pense que tudo está
planejado nos livros-texto ou nos materiais adotados como apoio ao
professor. Há, ainda, quem pense que sua experiência como professor seja
suficiente para ministrar aulas com eficiência (MORETTO, 2007, p. 100).
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Nesta perspectiva, é impossível compreender a natureza dos saberes docentes sem
relacioná-los com o que os professores, nos espaços de trabalho, são, fazem, pensam e dizem.
Tardif (2002) defende que os saberes docentes são uma realidade social materializada através
de uma formação, de programas, de práticas coletivas, disciplinas escolares, de uma
pedagogia institucionalizada e ao mesmo tempo, os saberes dele. Assim, os saberes docentes
não podem ser separados das outras dimensões do ensino, nem do trabalho realizado
diariamente pelos professores na sua ação pedagógica. É preciso relacioná-los com os
condicionantes, com os contextos de trabalho e com a própria formação docente. Para Tardif
(2002), o saber não é uma coisa que flutua no espaço, o saber dos professores é o saber deles
e isso está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida, com
a sua história profissional, com a suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros
fatores e atores que perpassam a escola. Por isso, é necessário estudá-los, relacionando-os
com os elementos constitutivos do trabalho docente. Para o autor supracitado, “o saber do
professor traz em si mesmo as marcas de seu trabalho, que ele não é somente utilizado como
meio no trabalho, mas é produzido e modelado no e pelo trabalho” (TARDIF, 2002, p. 17).
Trata-se, portanto, de um trabalho que traz em suas vertentes elementos relativos à
identidade pessoal/profissional deste professor na execução de seu trabalho na sua sala de
aula.
Tardif afirma que na formação docente, a relação com os saberes está intimamente
ligada às concepções construídas e reconstruídas ao longo da profissão e, muitas vezes, tais
relações são acompanhadas por saberes produzidos por grupos, instituições e por
mecanismos sociais como formação, currículos, instrumentos culturais, dentre outros fatores.
Por isso, ao se falar dos saberes dos professores é necessário levar em consideração o que
eles nos dizem a respeito de suas relações com esses grupos e com esses mecanismos no
processo de formação construído na escola e para a escola. Para Tardif (2002, p. 228), “os
professores possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por
eles no âmbito de suas tarefas cotidianas”, desta forma, a semana pedagógica se constitui
como um fator imprescindível na construção desses saberes, pois segundo Tardif (2002), é
preciso conhecer os saberes e as subjetividades deles para tentar penetrar no próprio cerne
da profissão a partir da interação destes com os outros atores educacionais em diversos
momentos de sua formação. Logo, a formação de professores deve ser baseada na análise de
suas próprias práticas, das tarefas e dos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação
e por esta razão tal formação deve proceder por meio de um enfoque reflexivo, levando em
consideração todos os condicionamentos reais do trabalho docente e as estratégias utilizadas
para eliminar estes condicionantes na ação (TARDIF, 2002).
Corroborando tais ideias, Bernard Charlot traz em sua teoria a relação do sujeito com
o saber. Para esse autor, é preciso “levar em consideração o sujeito na sua singularidade de
sua história e atividades que ele realiza” (CHARLOT, 2005, p. 40). Partindo desses pressupostos
é que nossa reflexão nos leva a entender esse sujeito que é construído na e pela escola nos
momentos de formação e os fatores condicionantes que favorecem esse processo de
formação. Destarte, é necessário compreender as nuances que o professor carrega no âmago
de sua profissão, assim como afirma Charlot (2000). Para ele, o sujeito é, ao mesmo tempo,
um ser singular e social e, por esta razão, se constitui como um ser que produz sentidos e
significados sobre si e sobre o mundo, construindo, desta forma, a sua singularidade
(CHARLOT, 2005).
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Quando pensamos no planejamento inicial como processo de formação docente, temos
em vista a construção da prática reflexiva do professor, prática esta defendida por Perrenoud
quando este nos afirma que para “um trabalho para se tornar regular, exige uma postura e
uma identidade particulares”. (PERRENOUD, 2002, p. 43). Assim, a profissão docente exige
tanto competências técnicas quanto saberes necessários para atuar nessa profissão, e isso
significa dizer que os professores constroem, utilizam e produzem saberes específicos à sua
profissão consolidados em diversos momentos de formação.
Vale destacar também que um dos pressupostos teóricos acerca do professor do século
XXI está relacionado ao gerenciamento da própria formação contínua, formação esta que
poderá ocorrer no espaço escolar em diversos momentos do planejamento, favorecendo
assim as transformações identitárias e a reflexão da ação. Assim, a partir do momento em que
o professor é capaz de analisar suas práticas, este será capaz de refletir sobre ela. Para
Perrenoud (2002), “a noção de competência designará aqui uma capacidade de mobilizar
diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. (PERRENOUD, 2000, p. 15).
Essa definição insiste em quatro aspectos segundo Perrenoud
as competências não são elas mesmas saberes, mas mobilizam, integram e
orquestram tais recursos; - essa mobilização só é pertinente em situação,
sendo cada situação singular, mesmo que se possa tratá-la em analogia com
outras, já encontradas; o exercício da competência passa por operações
mentais complexas, subentendidas por esquemas de pensamento, que
permitem determinar (mais ou menos consciente e rapidamente) e realizar
(de modo mais ou menos eficaz) uma ação relativamente adaptada à
situação; as competências profissionais constroem-se, em formação, mas
também ao sabor da navegação diária de um professor, de uma situação de
trabalho à outra (PERRENOUD, 2000, p.15).

Portanto, é preciso compreender todo o processo que conduz a formação docente para
entendermos os caminhos e os descaminhos construídos e/ou desconstruídos por este ao
longo de sua profissão. Saber analisar e refletir sobre sua prática pedagógica, permite ao
professor encontrar seu caminho que poderão consolidar os saberes como também os fazeres
docentes.
METODOLOGIA
A metodologia empregada neste trabalho é baseada na perspectiva de uma pesquisa
qualitativa. Segundo Gil (2008, p. 41), “pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é,
portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados
aspectos relativos ao fato estudado”. Vale ressaltar também que as referidas características
da abordagem qualitativa são compatíveis com o objeto de nosso estudo, pois se caracteriza
pela preocupação com o “universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças,
dos valores e das atitudes o que corresponde o espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”
(MINAYO, 1994. p. 21-22). Tendo como norte nossos objetivos, optamos por realizar uma
pesquisa de cunho exploratório, visto que este tipo de pesquisa tem como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a
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constituir hipóteses. Portanto, para compreender os sentidos atribuídos pelos professores à
semana pedagógica e os móbeis desta semana para a consolidação da prática docente, serão
utilizadas como técnicas a observação participante e a entrevista semiestruturada. Ademais,
a aplicação de um questionário avaliativo da semana pedagógica para podemos entender
como eles avaliam esse momento.
Para a construção desse processo dialógico, a escolha do lócus e dos sujeitos da pesquisa
se deu a partir de alguns critérios previamente estabelecidos por nós. Então, o lócus da
pesquisa deveria ser uma escola profissionalizante devido ao fato de termos um quadro de
professores exclusivos e por esta razão poderíamos perceber melhor as relações estabelecidas
por eles nesse momento de formação. Desta forma, foi selecionada uma escola
profissionalizante (EP) de um município da região norte cearense que tem se configurado
como uma das melhores em resultados na aprendizagem dessa microrregião. Para a escolha
desses sujeitos foram estabelecidos alguns critérios, dentre eles ter participado ativamente
da semana pedagógica. Portanto, participaram desse estudo 35 professores dos quais 23 são
inseridos na base curricular e 12 na base técnica. Entretanto, apenas 26 professores
realizaram o questionário e por esta razão serão intitulados aqui como P1 a P26, para fins de
sigilo, os professores serão intitulados desta forma. Para a entrevista semiestruturada, foram
selecionados apenas um grupo focal formado por 5 professores para responder
informalmente alguns questionamentos sobre a formação. Os partícipes da pesquisa foram
avisados antecipadamente da pesquisa, no entanto não foram anunciados os objetivos da
pesquisa para que isso não interferisse na coleta de dados e nem influenciasse na tomada de
decisão acerca dos resultados. As respostas obtidas por esta pesquisa foram analisadas à luz
do referencial teórico já mencionado.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Após a análise dos trechos selecionados do questionário realizado com os professores,
construímos dois grandes blocos temáticos, os quais serão aqui expostos. Eles foram
construídos a partir das abordagens feitas pelos professores em seus posicionamentos sobre
a temática exposta neste trabalho, e dizem respeito, essencialmente, aos sentidos atribuídos
por eles à semana pedagógica e suas implicações na prática docente. Além disso, os
momentos de observação e a entrevista se constituem como aportes para o delineamento das
respostas dos questionários. Desta forma, o primeiro deles destaca as apreciações feitas por
estes professores no que diz respeito aos sentidos do planejamento para a consolidação da
prática pedagógica e o segundo se refere aos fatores de implicação e/ou ressignificação desse
momento de formação para a construção e consolidação dos saberes docentes.
OS SENTIDOS DO PLANEJAMENTO PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA
O planejamento educacional tem um importante papel na formação docente, visto que
muitos dos conceitos construídos pelos professores são oriundos desse momento de
formação. Dentro dessa ótica, o planejamento se configura como um dos elementos
essenciais para a consolidação da prática docente, possibilitando assim, não só a organização
dos conteúdos curriculares, mas também a construção de sua identidade. Nesse sentido, os
momentos iniciais de formação docente que acontecem na escola no início de cada ano letivo
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têm nos impulsionado a pesquisar os sentidos que estas formações exercem na prática
pedagógica.
Em muitas falas dos professores partícipes da pesquisa percebemos que eles
consideram importante esse momento de formação e isso foi constatado tanto na
participação como também nas discussões. Muitos professores trazem em seus discursos a
importância desse momento para a consolidação da prática pedagógica, assim como
evidenciamos abaixo:
Além de traçar metas, refletimos sobre nossas ações, com isso este momento
foi primordial para a melhoria do nosso trabalho. (P1).
Contribuiu de forma positiva para que possamos desenvolver um bom
trabalho ao longo do ano letivo e termos um bom desempenho durante todo
o ano (P7).
Me senti desafiada mais a vontade para voltar ao trabalho com mais garra e
incentivada por essa jornada pedagógica. Vi as melhores formas de enfrentar
algumas dificuldades encontradas dentro e fora da sala (P12).
Maior responsabilidade para com outros instrumentos pedagógicos. Este
momento fortalece a prática pedagógica e instiga o profissional a buscar por
uma educação de qualidade (P13).

A análise do discurso destes professores nos leva a compreender a importância do
planejamento como elemento imprescindível na organização do trabalho didático e na
reflexão para uma práxis significativa. Para os professores, este momento, além de servir para
traçar as metas para o ano letivo, reflete também nas próprias ações pedagógicas e na
melhoria do trabalho docente. Essas ideias vão ao encontro dos pressupostos defendidos por
Vasconcelos (2002) quando este nos instiga a ver o planejamento como parte do processo
educativo.
Tomando como base a seguinte fala da professora P12 “Me senti desafiada e mais a
vontade para voltar ao trabalho com mais garra incentivada por essa jornada pedagógica. Vi
as melhores formas de enfrentar algumas dificuldades encontradas dentro e fora da sala”,
percebemos que a semana pedagógica, para esta professora, significa um momento de
reflexão e incentivo, além de fortalecimento da prática pedagógica. Percebemos que esse
momento de formação se constitui como primordial na construção da práxis docente, pois a
troca de experiência, a partilha de conhecimento e a busca em conjunto por soluções dos
problemas enfrentados na sala de aula, na escola e em seu entorno possibilitam a construção
de saberes e fazeres docentes.
As falas dos professores destacadas acima nos levam a acreditar que a semana
pedagógica favorece a prática pedagógica, visto que, para eles, os temas discutidos nesse
momento propiciaram conhecimentos e reflexão para o fazer pedagógico, bem como o
compartilhamento de saberes docentes. Em uma das entrevistas realizadas, o discurso do
professor também corrobora as falas dos demais professores explicitados logo acima:
A jornada pedagógica foi muito proveitosa e enriquecedora, pois além de esclarecer
muitos pontos relevantes proporcionou conhecimentos primordiais para
desenvolver com maior facilidade minhas ações pedagógicas. (...) A participação dos
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professores foi muito boa, as discussões referentes aos temas abordados também.
(...) Houve o comprimento das atividades propostas (P22).

A partir desse excerto é possível dizer que para a professora P22, a jornada pedagógica
se constituiu como um momento de conhecimento, bem como de construção de saberes
necessários confirmando assim o pensamento de Perrenoud quando este nos aponta que os
professores constroem, utilizam e produzem saberes específicos à sua profissão consolidados
em diversos momentos de formação.
OS FATORES DE IMPLICAÇÃO E/OU RESSIGNIFICAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA PARA A
CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SABEREES DOCENTES
Quando questionados acerca dos significados desta semana para eles, os professores
explicitaram em suas falas as seguintes palavras,
Visão de equipe. (P2)
Segurança de quem repassou e a força de vontade de crescer de todo o
grupo. (P5)
Compromisso individual, surgimento de vários projetos e ações. (P7)
Contribuição de professores para esse momento, direcionamento das ações
e construção de projetos interdisciplinar. Objetividade nas discussões. (P9)
Discussão de temas significativos, busca por resultados na aprendizagem e
apontamento de dificuldades. (P12)
Foco na aprendizagem. (P14)
Temáticas abordadas de acordo com a realidade da escola, discussões
significativas e pertinentes. (P16)
Sugestões de todos, direcionamento de todos num único pensamento: a
aprendizagem dos alunos. (P17)
Participação, planejamento conjunto, responsabilidade de todos, clareza
nos objetivos. (P18)
A temática abordada: excelência e equidade. (P22)
Discussões em grupos, debate em equipe, trabalho interdisciplinar, novas
ideias e implantação de novos projetos. (P23)
Participação dos professores nos temas abordados. (P24)
Os objetivos foram atingidos e tratados com seriedade. (P25)

Tendo como aportes as palavras destacadas por nós e as observações desse momento,
evidenciamos que a semana pedagógica tem como paradigma as ações do ano anterior e as
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projeções para o ano em curso, e isso é constatado em muitos dos discursos desses
professores. Outrossim, para eles, esse momento de planejamento leva a refletir sobre o
trabalho pedagógico realizado na escola, contribuindo de forma significativa para o
direcionamento das ações e para a consolidação dos projetos pedagógicos tendo em vista a
interdisciplinaridade. Na nossa ótica, as palavras destacadas nos levam a acreditar que as
discussões dos temas tratados nesta semana refletem muito na visão que se tem de educação,
bem como na missão e nos valores pregados por esta instituição escolar.
Nesse ínterim, as falas elucidadas acima trazem em suas vertentes a busca por
resultados na aprendizagem e o apontamento das dificuldades enfrentadas no contexto de
sala de aula. Segundo os professores, esses são fatores que repercutem no sucesso da escola,
visto que quando todos trabalham com o mesmo intuito, a aprendizagem do o aluno, os
resultados almejados, realmente são alcançados.
Em uma das observações constatamos que uma das temáticas tratadas durante esta
semana: a avaliação, foi um dos temas mais debatidos entre eles. Nos momentos de
apresentação dos resultados, observamos que os resultados atingidos pelas avaliações
externas que levaram esta escola a estar em primeiro lugar no SPAECE (Sistema Permanente
de Avaliação no Estado do Ceará), na microrregião em que está inserida, comprovam como o
trabalho em equipe favoreceu estes resultados.
Outro ponto que destacamos e consideramos relevante é o tema abordado na semana
pedagógica, mormente, a temática tratada: Excelência e equidade. De acordo com os
professores, tanto o tema geral como as temáticas tratadas nesse momento foram
significativos e pertinentes com a realidade vivenciada por eles. Ademais, a participação, o
planejamento conjunto e a responsabilidade de todos nesse momento possibilitaram a
consolidação da prática docente.
Em se tratando das discussões e dos debates em equipe, o que os professores dizem é
que esse momento favoreceu o trabalho interdisciplinar, visto que as ideias e os novos
projetos foram construídos em conjunto. Esta integração entre os professores da base técnica
e da base comum possibilitou a interdisciplinaridade, favorecendo desta forma, o processo
ensino-aprendizagem. Entretanto, alguns pontos precisam ser repensados e ressignificados.
Tais pontos desse bloco temático foram subdivididos em eixos temáticos para melhor
compreensão e análise dos resultados. No primeiro eixo destacamos a participação e
interação dos professores nos momentos de discussão,
Uma melhor seriedade desse momento por parte de alguns professores que

brincaram e não perceberam o valor da jornada. (P03)
Participação e interação de todos e maior respeito nos momentos de
discussão e debate. (P05)
As conversas paralelas e as brincadeiras de alguns colegas, bem como os
atrasos de outros dificultaram o andamento das discussões. (P08)
Momento adequado para participação da temática estudada, entretanto é
preciso evitar tumulto na hora de se expressar ou de falar. (P13)
Apenas a seriedade dos participantes. (P11)
Organização nos momentos de opinião. (P19)
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Organização no momento de exposição das opiniões dos colegas, pois muitos falam
ao mesmo tempo. (P25)

Nesse eixo, percebemos nas falas dos professores algumas inquietações dentre elas:
falta de seriedade, brincadeiras, falta de participação e interação de alguns, falta de
comprometimento, a desorganização nos momentos de discussão e debate, nas conversas
paralelas. Isso evidencia relacionados a forma como alguns professores percebem este
momento e como consideram esse momento de formação. Partindo desses pressupostos,
concordamos com Imbernón quando este nos diz que
a formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática
docente, de modo a permitir que examinem suas teorias implícitas, seus
esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., realizando um processo
constante de autoavaliação que oriente seu trabalho. (2001 p.48).

O segundo eixo temático está relacionado aos assuntos e as ações debatidas no
planejamento. Dentro deste eixo destacamos as seguintes falas,
É necessário o planejamento dessas ações e o cumprimento das mesmas.
(P04).
Alguns assuntos devem ser bem discutidos em grupo e isso não ficou bem
claro. O tempo oferecido para esse momento não deu para analisar pontos
importantes tanto do regimento quanto das ações. (P06)
Colocar em votação alguns temas que não ficaram claros e se reunir
novamente para a busca dessas soluções. (P12).
Alinhamento das ideias e de alguns pontos referentes às avaliações para os
alunos. (P18)
Estudar as teorias abordadas e direcioná-las para a prática. (P14)
A quantidade de provas a serem repassadas, repensar sobre isso. (P15)
Tempo pedagógico para o planejamento das ações de sala de aula. (P26)

Nesse eixo temático, destacamos alguns pontos que merecem destaque, pois segundo
eles, o planejamento e o cumprimento das ações devem ser consolidadas na prática e não
ficar apenas em “papel” como detectamos em algumas das conversas que tivemos nos
momentos informais de discussão. Outro ponto que eles destacam é o fato de alguns assuntos
terem sido abordados de forma rápida o que não favorecia a tomada de decisão em conjunto
e por esta razão deveriam ter sido discutidos em grupo num período maior de tempo, visto
que, para eles, as decisões tomadas nesse momento são levadas para todo o ano letivo e isso
poderia implicar na prática pedagógica. Por fim, as falas elucidas acima apontam a
necessidade de rever algumas decisões, alguns temas trabalhados e a busca por soluções em
outros momentos de planejamento. Assim, detectamos que o alinhamento das ideias e das
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ações projetadas na semana pedagógica deve acontecer ao longo do ano letivo, em diversos
momentos de formação e planejamento.
O terceiro e último eixo está relacionado aos momentos de discussões e os
direcionamentos das ações, assim como evidenciamos nas seguintes falas,
As discussões e o tempo destinado a isso. (P17)
Espaço para discussões pedagógicas relacionadas aos técnicos. (P20)
Espaços diferentes para as discussões. (P21)
Maior tempo nas discussões sobre o calendário escolar. (P23)

Ao considerarmos os momentos de discussão apontados acima, o que percebemos na
observação participante foi o fato da semana pedagógica ter ocorrido em apenas três dias,
embora em dois turnos, quando na verdade poderia ter se estendido mais, até porque, a nosso
ver, o tempo para discutir os temas propostos foram insuficientes. Quando pensamos em
construção de saberes e fazeres docentes, devemos levar em consideração todas as nuances
que perpassam a formação. Então, as decisões tomadas nos momentos de discussão acabam
favorecendo e/ou interferindo a prática pedagógica dos professores, haja vista que, em
muitas ações desenvolvidas por eles no âmbito de sua sala de aula são oriundas dessas
decisões. Portanto, é preciso repensar o momento de planejamento da semana pedagógica
tendo em vista as necessidades da escola e dos seus atores: professores e alunos.
Por fim, o último eixo traz em suas vertentes a avaliação da semana pedagógica e as
proposições dos professores para os planejamentos e as formações continuadas no âmbito
escolar. Dentre eles, destacamos como sugestões as seguintes:
Uma conscientização de alguns participantes que este é um evento sério e
de muitas contribuições, muito necessário para a nossa prática, pois esse
momento inclui toda a construção das metas e projetos da escola (P03)
Disponibilizar tempo para revisão e avaliação do plano de ensino e
organização de aula, os conteúdos para o início do período letivo. (P06)
Desenvolver a cultura do envolvimento com os projetos aproveitando as
possibilidades de cada um. (P10)
Retrospectiva das atividades do ano passado, o apontamento dos pontos
positivos e negativos de cada projeto. (P11)
Permanecer com a jornada pedagógica nesse mesmo formato de duração de
três dias. (P12)
Os colegas procurassem se colocar no lugar do outro, respeitando a ordem
de inscrição nos momentos de fala. (P13)
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Separar os professores por áreas com horário para planejamento de ação.
(P15)
Fortalecer ainda mais a interdisciplinar. (P18)
Verificar se as ações que foram criadas estão realmente sendo executadas.
(P25)

Pelas falas acima, constatamos que as discussões coletivas devem ser reorganizadas
de maneira que os assuntos e as temáticas debatidas favoreçam o diálogo entre todos e a
participação daqueles que não “costumam” expor suas ideias, às vezes, por falta de
oportunidade ou mesmo pela falta de interação, assim como constatamos nos momentos de
observação. Ademais, os discursos dos professores deixam claro que tanto a
interdisciplinaridade, bem como o conhecimento das ações e projetos desenvolvidos nas
diferentes áreas do conhecimento devem ser compartilhados com todos eles, tanto da base
técnica quanto da base comum, pois segundo alguns professores, há uma fragmentação em
alguns projetos desenvolvidos em algumas áreas e na escola e a falta de envolvimento por
parte de alguns.
Entretanto, pelas falas elucidadas acima, fica nítido o envolvimento de todos na busca
por resultados e a construção compartilhada das ações projetadas para o ano letivo, evitando
assim a fragmentação dos objetivos e dos conteúdos programáticos. Além disso, faz-se
necessário o acompanhamento dessas ações e desses projetos ao longo de todo o ano letivo,
direcionando-os e redirecionando-os a partir das necessidades e perspectivas dos professores.
A nossa reflexão até aqui nos leva a compreender que esse momento de formação é
fator primordial para a construção desse sujeito: o professor, esse ser que produz sentidos e
significados sobre si e sobre o mundo, construindo, desta forma, a sua singularidade.
Portanto, quando pensamos no planejamento inicial como processo de formação docente,
temos em vista a construção da prática reflexiva do professor, prática esta defendida por
Perrenoud quando este nos afirma que para “um trabalho para se tornar regular, exige uma
postura e uma identidade particulares”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento no âmbito escolar implica em ações que favoreçam o processo de
reflexão, bem como a busca da identidade construída e reconstruída por aqueles que fazem a
escola. Sabemos que os professores estão em permanente processo de formação e que a
semana pedagógica se configura como um espaço desta formação, no entanto, perceber
como eles veem esse processo e como este momento tem servido para a consolidação de sua
prática docente foi o mote para esta pesquisa.
A análise dos dados mostrou a necessidade de compreender os contextos de formação
em que os professores estão envolvidos e as questões subjetivas relacionadas ao seu processo
de formação. Nas diversas falas dos professores e nas observações desse momento
percebermos que a semana pedagógica se configurou como propulsora na reflexão do fazer
docente, dos saberes necessários para a consolidação não só das metas e das ações projetadas
para o ano letivo, mas, principalmente, para a construção da identidade docente.
Constatamos nesse estudo que para haver um planejamento significativo, é preciso que
este momento atenda as especificidades de cada área, bem como a interdisciplinaridade entre
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a base comum e a base técnica, através de um trabalho coletivo e unificado. Assim,
evidenciamos nos diversos discursos dos professores pesquisados que o planejamento não
pode se configurar apenas como algo imposto ou burocrático, mas que suas funções estejam
voltadas para as ações e metas estabelecidas pela escola, nas atividades que irão desenvolver
e na resolução de problemas vigentes no espaço escolar.
Entretanto, é preciso perceber o planejamento como espaço de formação e isso não
está tão claro para os professores, por esta razão deve-se repensar sobre os objetivos do
planejamento e os sentidos desse planejamento para o professor. Vale destacar que o
planejamento na escola não se configura apenas como um roteiro estabelecido ou préestabelecido para a tomada de decisão ou para a busca de estratégias que solucionem os
problemas que afetam o processo ensino-aprendizagem. Portanto, acima de tudo isso, é
importante perceber que as questões que norteiam o planejamento no âmbito escolar
perpassam os sentidos que cada professor vê nesse momento de formação e como esses
sentidos influenciam suas concepções, suas práticas pedagógicas e suas ações em sala de aula.
Além disso, a própria história de vida do professor e o seu processo de formação inicial são
fatores que, direta ou indiretamente, influenciam na consolidação dos saberes e fazeres
docentes e na construção de sua práxis pedagógica.
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A PESQUISA CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO: desafios e possibilidades das práticas
pedagógicas na Feira de Ciência do Semiárido Potiguar
Jaciária de Medeiros Morais33
Francisco Canindé da Silva34
RESUMO: O trabalho com a pesquisa científica no Ensino Médio é um desafio que evolve
práticas docentes diferenciadas das desenvolvidas sob uma concepção tradicional de ensino
e aprendizagem. A mediação pedagógica estar diretamente implicada com a construção do
conhecimento, o que remete a pesquisa como princípio fundamental para a qualidade da
educação. Este artigo tem o objetivo de refletir sobre desafios e possibilidades de práticas
pedagógicas docentes no desenvolvimento da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar em
uma escola de Ensino Médio do Estado do Rio Grande do Norte. As reflexões desenvolvidas
por meio de relato de experiência, articula memórias das práticas pedagógicas do professor
orientador do projeto de pesquisa, com discussões teóricas, elaborando compreensões acerca
da importância de integrar a pesquisa científica no Ensino Médio. No desenvolvimento da
feira, os desafios mais contundentes se referiam ao pouco interesse e participação dos
professores da escola; a motivação dos alunos; e a falta de estrutura e materiais para os
projetos. Por outro lado, a feira também se configurou em uma oportunidade de maior
criatividade, estudo contextualizado, direcionado a resposta de um problema, em que
professor e estudante aprenderam juntos, tanto em relação ao método científico, quanto ao
conhecimento específico da temática do projeto, imprimindo uma relação de orientação, de
troca de conhecimentos, de discussões compartilhadas que transpuseram os espaços da sala
de aula e da escola.
Palavras-chaves: Pesquisa Científica. Ensino Médio. Feira de Ciências. Desafios.
Possibilidades.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A pesquisa é uma importante prática docente associada à investigação, construção do
conhecimento e reflexão crítica. Sob a perspectiva formativa, se remete a proposta de
professor pesquisador, se constituindo em uma importante prática de ensino para o
desenvolvimento tecnológico e científico de uma sociedade.
No contexto escolar, a pesquisa científica culturalmente estar mais voltada para o
trabalho na educação em nível superior, se apresentando como uma metodologia necessária
para a formação, onde auxilia o formando no aprofundamento de conhecimentos em uma
área específica.
Essa identificação do desenvolvimento da pesquisa precisa ser ampliada e torna-se
prática comum na educação básica. Uma defesa que expressaremos neste artigo, no sentido
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da abordagem de práticas de pesquisa com estudantes do ensino médio, a partir da motivação
em participa de uma feira de ciências.
Como uma das formas de integrar a pesquisa no trabalho pedagógico do ensino médio,
as feiras de ciências, são espaços para a socialização de trabalhos que tem a pesquisa como
centro da atividade dos alunos, em que o professor estabelece uma relação de orientador dos
projetos dos alunos.
Na reflexão e socialização desta vivência, este artigo tem como objetivo refletir sobre
desafios e possibilidades de práticas pedagógicas docentes no desenvolvimento da Feira de
Ciências do Semiárido Potiguar em uma escola de Ensino Médio do Estado do Rio Grande do
Norte. Proposta realizada por meio de relato de experiência, em que possibilitou a articulação
de memórias e discussões teóricas na compreensão das práticas de pesquisa desenvolvidas
por um professor coordenador da feira escolar e orientador de projetos.
O texto descreve as atividades desenvolvidas na Feira de Ciências do Semiárido
Potiguar, desde sua organização, formulação, desenvolvimento e apresentação dos projetos
de pesquisa nas etapas escolar, regional e da UFERSA35, relatos que oportunizou a
compreensão da pesquisa como princípio educativo, como método de ensino importante de
ser desenvolvido na educação básica, fomentando o processo de reflexão sobre a prática no
desenvolvimento do conhecimento científico.
2. A PESQUISA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Vivemos em uma sociedade de grandes avanços em relação às descobertas científicas
e tecnológicas. O que nos faz refletir sobre a relação entre escola, ensino, produção de
conhecimento e transformação da realidade. Aspectos que nos remete a pesquisa como
fomentadora dessa relação, possibilitando novas criações, garantindo a continuidade dos
avanços nas descobertas científicas.
Como metodologia de ensino, Lüdke (2001) apresenta que a pesquisa é um processo
aglutinador de reflexão e crítica, funcionando como uma via complementar da relação ensinoaprendizagem. Sentido que é partilhado por Demo (1996. p. 20) ao enfocar que “educação
não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar é, sobretudo, formar a autonomia crítica e
criativa do sujeito histórico competente”. Estes autores entendem a pesquisa tanto, como um
princípio científico, quanto um processo educativo. Em suas obras discutem a importância da
pesquisa para a construção de conhecimento, defendendo esta linha como uma nova
temática de formação e práticas docentes.
Demo (1996) menciona a pesquisa como um forte instrumento de ensino, já que a
mesma é a principal diferenciação entre ensino superior e o ensino básico, ressaltando que a
educação se faz através dela e não antes ou depois, mas concomitantemente. Porém, a
pesquisa encontra desafios em sua aplicação na educação básica, dificuldades essas que estão
ligadas aos sujeitos envolvidos no processo de formação, o aluno, o professor e a instituição.
Como princípio pedagógico a pesquisa estar implicada com a finalidade de formar
pessoas para produzir novos conhecimentos, compreender e transformar o mundo em que
vive. Nesse sentido, o professor desenvolve uma ação pedagógica diferenciada, que trabalha
a realidade, os conteúdos de forma contextualizada, integrando teoria e prática de forma
dialógica.
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No trabalho com a pesquisa é preciso entender suas dimensões para que se desenvolva
com qualidade. Como princípio científico, Demo (1996) explica que para construir
conhecimento científico é preciso de método, de metodologia; como princípio educativo, a
pesquisa faz uma relação direta com a atividade do aluno, de aprender melhor, saber
fundamentar sem ser dono da verdade, consolidar uma ideia, mas perceber sua
incompletude.
Um processo em que o aluno pesquisa e elabora e o professor avalia e orienta, sob os
parâmetros da qualidade formal e política, o primeiro, envolvendo o saber se relacionar com
a teoria, com o método, com o escrever na linguagem acadêmica, o segundo, relacionado ao
argumento, razão de ser da qualidade formal, saber convencer com fundamento. (DEMO,
1996)
Assim, as práticas de pesquisa devem ser estimuladas no cotidiano escolar.
Entendemos que atende ao princípio instituído na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBN), Lei nº 9.394/96, que define, no Art. 35, como uma das finalidades do ensino
médio “III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”. (BRASIL, 2018)
Como premissa pedagógica de uma das finalidades do ensino médio, a pesquisa é uma
proposta pertinente ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico-reflexivo dos
alunos de educação básica. Porém, essa metodologia encontra-se limitada até mesmo na
graduação, e para ser trabalhada nas demais categorias de ensino ainda enfrenta diversas
dificuldades.
Autores como Zeichner e Nofke (2001) Lüdke, Cruz e Boing (2009) apontam as
principais dificuldades da pesquisa na educação básica como sendo: a falta de preparação
adequada dos professores para o bom desempenho em pesquisa, o que concorre para que
seus resultados sejam considerados menos rigorosos do que os obtidos pela pesquisa
acadêmica; o valor questionável desse tipo de pesquisa, feita pelo professor, pela dificuldade
de generalização a partir da análise de situações restritas; e a falta de tempo disponível para
que o professor se dedique a essa prática.
Percebemos que as principais dificuldades estão voltadas à formação do professor, à
disponibilidade de tempo, ao espaço, os recursos e estímulos para desenvolver o papel de
pesquisador. Esses problemas por sua vez, afetam diretamente no interesse do professor
assumir o papel de pesquisador na educação básica.
Como uma forma de auxiliar os professores em sua capacitação para o
desenvolvimento de pesquisa no ensino básico, a UFERSA elaborou uma tecnologia social
denominada de Metodologia Científica ao Alcance de Todos (MCAT). Baseada no contexto de
que era preciso promover algum tipo de intervenção nas escolas para realizar pesquisa na
educação básica, a MCAT objetivou capacitar alunos e docentes para o uso da metodologia
científica em trabalhos escolares, além de motivar essa produção voltada para a pesquisa.
[...] tecnologia social “Metodologia Científica ao Alcance de Todos”
(MCAT), que é uma metodologia de capacitação de alunos e
professores, para o uso da metodologia científica em trabalhos
escolares, de forma simples e lúdica. (MOURA et al. 2016. p. 06)

Segundo Moura et al. (2016), a MCAT é um processo de popularização da ciência que
consiste em uma sequência de procedimentos para capacitar professores e alunos que
queiram trabalhar com a pesquisa. As etapas são: 1) Capacitação de professores e
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multiplicadores; 2) Palestras; 3) Tempestade de ideias; 4) Seleção e reestruturação das
perguntas; 5) Formulação da hipótese; 6) Plano de pesquisa; 7) Realização da pesquisa; 8)
Apresentação dos resultados na Feira Escolar.
4. AS PRÁTICAS DE PESQUISA NO ENSINO MÉDIO E A FEIRA DE CIÊNCIA DO SEMIÁRIDO
POTIGUAR
A pesquisa na educação básica é uma prática que caminha para uma dimensão
diferenciada do processo de ensino, uma forma significativa de promover a aprendizagem dos
alunos. Diante da divulgação das feiras de ciências como um meio de integrar a pesquisa na
educação básica, essas começaram a ser mais abordadas em institutos e universidades, em
especial, nos cursos de licenciaturas, como uma nova forma de educar, um novo método para
se ensinar.
Como aluno do curso de Licenciatura em Química na Universidade Estadual do Rio
Grande do Norte (UERN), Campus Mossoró, no ano de 2013, por meio do Programa de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvemos um projeto intitulado PIBID ORIENTA! que
objetivava auxiliar grupos de alunos do ensino médio da Escola Estadual Abel Freire Coelho,
localizada no munícipio de Mossoró, no desenvolvimento de trabalhos de pesquisa,
auxiliando-os na construção de conhecimento voltada ao método científico. Vale salientar que
a feira de ciência já era um evento que ocorria na escola, mas somente no ano em questão foi
produzido um projeto para se trabalhar com as feiras de ciências por parte do PIBID.
Essa atuação na coorientação de projetos para a feira foi meu primeiro contato com a
MCAT e, posteriormente, a feira de ciência. A formação que recebemos, foi realizada pelo
professor de química da escola, supervisor do nosso grupo do PIBID, elaborada para
entendermos a sequência da metodologia científica e os documentos necessários para o
evento. Nossa tarefa abordava auxiliar os alunos na seleção de bibliografias para a pesquisa,
acompanhamento de procedimentos, análise de resultados, produção dos documentos,
ressaltando que o processo inicial de problema, hipótese e montagem do plano de pesquisa
acontecia exclusivamente por parte do aluno.
Essa experiência na formação inicial foi fundamental para o despertar do trabalho com
a pesquisa no ensino médio, momento de muitas aprendizagens em relação a pesquisa, pois
me inseria em um contexto de transpor meu papel de aluno, para o de professor
(coorientador), o que foi me permitindo a construção de um ensino pela pesquisa, saber
importante nas minhas práticas pedagógicas futuras, como professor.
3.1. A DOCÊNCIA E A ORIENTAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA COMO PROFESSOR DA EEAW
Com a experiência de feiras adquirida na formação inicial, visualizava as mostras
científicas como um método eficiente no processo de ensino-aprendizagem despertando o
pensamento crítico, logo, como professor almejava aplicar o método científico na escola.
Cheguei na Escola Estadual Alcides Wanderley (EEAW), situada na cidade de Carnaubais/RN,
no dia 13 de maio de 2016 e como geralmente a aplicação da metodologia para as feiras de
ciências nas escolas iniciam em março, a escola já tinha nomeado uma professora como
articuladora para realizar a formação dos alunos, então assumi o papel de auxiliar a mesma
na organização do evento da escola.
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A professora seguiu um roteiro de formação dos alunos organizado pela UFERSA, que
havia sido passado em uma formação inicial, no qual ela me informou em um planejamento
escolar. O roteiro seguia as seguintes etapas: 1) Apresentação da feira de ciência; 2) Método
científico; 3) Gibi – Eu, cientista?; 4) Tempestade de ideias; 5) escolha e reformulação do
problema; 6) Desenvolvimento da pesquisa; 7) Feira de ciências.
Com a minha chegada, após a tempestade de ideias, alguns grupos me procuraram
para realizar o papel de orientador, ocasionando uma divisão com a professora que havia
iniciado todo o processo. A principal dificuldade nessa fase estava voltada a participação dos
demais professores da escola na orientação, deixando os professores que estavam à frente
sobrecarregados nas demais etapas da feira, e com concentração na orientação de projetos.
A feira escolar no ano de 2016 foi dividida em dois dias de apresentação e contou com
56 projetos, do turno vespertino36, que abordavam as diversas áreas: Ciências Humanas,
Ciências Exatas e Naturais, Engenharia, Linguagem, Ciências Sociais e Saúde. Como resultado
da avaliação realizada por uma equipe escolhida pela 11ª Diretoria Regional de Educação e
Cultura (DIREC), 6 projetos foram selecionados para participar da etapa seguinte, a Feira
Regional.
Os projetos selecionados, em ordem de colocação, foram: 1) Transformação de
energia mecânica em energia elétrica; 2) Produção de álcool a partir da coroa-de-frade
(Melocactus Zehntneri); 3) Reaproveitamento da água: sistema para utilizar a água
proveniente da cozinha; 4) Dispositivo Sensorial de Segurança no Trânsito – D2ST; 5) Project
Beethoven: uso terapêutico da música; 6) Perna mecânica: um passo à frente.
Nesse processo de seleções dos projetos, a avaliação vem sendo considerada como um
problema, em todas as etapas da feira, identificado pelos professores, alunos e organizadores
como um aspecto que merece mais atenção.
A avaliação é normalmente realizada por voluntários e, em alguns casos, não
apresentam uma formação que lhes deem fundamentos de análise de trabalhos com caráter
científico. Outra questão se refere ao fato dos técnicos da DIREC avaliarem trabalhos que não
são de sua área de conhecimento, o que aumenta as chances de uma avaliação equivocada.
O resultado da feira escolar, leva alguns dias para ser divulgado e é informado ao professor
articulador da escola, juntamente com uma lista de melhorias por projeto.
Após a feira escolar, o contrato da professora não havia sido renovado37, ocasionando
o afastamento da mesma das atividades. Portanto, tornei-me responsável no aprimoramento
das pesquisas que haviam sido aprovados para a feira regional. Os avaliadores da Feira
Científica e Tecnológica da 11ª DIREC são professores que estão ligados a MCAT e a UFERSA,
o que já melhora a qualidade da avaliação. No referido ano, ocorreu na Escola Estadual
Juscelino Kubitscheck (EEJK), no munícipio de Assú e teve a duração de dois turnos, matutino
e vespertino, contando com cerca de 35 projetos de todo o vale do Açu.
Ao assumir o papel de ajudar os alunos nas melhorias dos trabalhos, comecei a
visualizar mais dificuldades com o desenvolvimento da pesquisa no ensino médio. A falta de
um espaço e material para desenvolvimento de alguns procedimentos tornou-se o maior
obstáculo para a conclusão da pesquisa, necessitávamos de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), equipamentos de laboratório e reagentes. Algumas das dificuldades foram
36

A Escola Estadual Alcides Wanderley funciona em 2 turnos: vespertino e noturno. Por motivos de
desinteresse (alunos e professores) o turno noturno, não participou da mostra de projetos da escola no ano
de 2016.
37
A professora em questão tinha o vínculo empregatício de Professor Temporário.

177

solucionadas com a formação de uma parceria e auxilio do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Ipanguaçu, que forneceu ajuda,
materiais, equipamentos e espaço para desenvolvimento de algumas pesquisas. Como
resultado desta etapa da feira, a escola conseguiu a aprovação de 4 trabalhos38 para a Feira
de Ciências do Semiárido Potiguar, organizada pela UFERSA no Campus de Mossoró/RN.
A feira em nível estadual organizada pela UFERSA ocorreu nos dias 19, 20 e 21 de
outubro de 2016. O evento contou com palestras, mesas redondas e minicursos para
formação de alunos e professores, com as atividades divididas entre os 3 turnos. Como
resultado, 3 projetos receberam premiações.
Quadro 1: Projetos premiados da EEAW na Feira de Ciências do Semiárido Potiguar de 2016
Nome do projeto
Premiação
Dispositivo Sensorial de Segurança no 2º Lugar em Empreendedorismo
Trânsito – D2ST
Reconhecimento de produção de caráter
científico pela ABRITEC
Reaproveitamento da água: sistema para 1º Lugar em Recursos Hídricos
utilizar a água proveniente da cozinha
Produção de álcool a partir da coroa-de- 1º Lugar na Feira de ciências da 11ªDIREC
frade (Melocactus Zehntneri)
Fonte: Autoria própria (2018)
Diante dos obstáculos encontrados no primeiro ano de feira como professor da rede
básica de ensino, estava satisfeito com os resultados que haviam sido alcançados,
considerando que os inícios dos trabalhos com o método científico na escola foram realizados
por outra professora.
Como fatores que dificultaram o desenvolvimento do método científico nesse ano: 1)
Interesse e participação dos demais professores; 2) Comprometimento e motivação dos
alunos; 3) Materiais, equipamentos e espaço para desenvolvimento das pesquisas; 4)
avaliação dos projetos na feira escolar.
No ano de 2017 a abertura das atividades voltadas à feira de ciência aconteceu no
início do mês de março e foi realizada através de uma formação de professores na Câmara de
Vereadores da Cidade de Assú, localizada no centro da cidade. O encontro foi ministrado por
uma professora da UFERSA, consistiu na discussão dos instrumentos de registro como o Diário
de bordo e os Relatórios de pesquisa. Nesta formação, enfatizou-se a necessidade de exigir o
registro dos alunos no Diário de bordo, as informações indispensáveis para o documento,
como também, a sua importância no auxílio para construção de um bom Relatório de
pesquisa. A formação foi organizada com uma apresentação oral sobre o tema e atividades
práticas.
Na semana posterior, iniciei com a sequência de procedimentos da MCAT para instruir
os alunos a produção científica e, de alguma forma, motivá-los a participação mais efetiva.
Inicialmente, apresentei a feira de ciências e o método científico a todas as turmas da escola,
incluindo o turno noturno. Nesse primeiro momento, notei que algumas turmas estavam mais
desmotivadas a participação, eram os casos do terceiro e primeiros anos vespertino,
salientando que o turno noturno, no geral, não sentiram-se confortáveis com ideia de
trabalhar pesquisa.
38

Trabalhos aprovados: 1) Produção de álcool a partir da coroa-de-frade (Melocactus Zehntneri); 2)
Reaproveitamento da água: sistema para utilizar a água proveniente da cozinha; 3) Dispositivo Sensorial de
Segurança no Trânsito – D2ST; 4) Project Beethoven: uso terapêutico da música.
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Na tempestade de ideia, segundo passo realizado para o desenvolvimento dos
projetos, os grupos foram divididos com no máximo 3 integrantes e listaram um número de
10 ideias. Na etapa inicial, expliquei que o começo do método científico dá-se através da
observação e visualização de um problema que necessite de uma solução. As ideias listadas
por eles foram recolhidas e depois receberam uma avaliação com base no critério de
possibilidade (É possível?). As ideias que poderiam ser realizadas eram marcadas e o aluno
realizava a escolha para desenvolver a sua pesquisa, como também, o professor que iria
orientá-lo, já que neste ano organizei os projetos para serem divididos por área. Este foi um
método que encontrei para ter mais participação dos demais professores. Devido os alunos
acreditarem que trabalhos científicos são das áreas específicas da ciências exatas, da natureza
e tecnologia; ocasionou uma outra dificuldade. Muitos grupos escolheram trabalhar com
engenharia, que não possui um professor da área específica, e um grande número de alunos
escolheram trabalhos da área de natureza e exatas, o que ocasionou um grande número de
projetos para um único professor.
Como uma forma de fornecer a formação e orientação a todos os alunos, utilizei a
metodologia científica como conteúdo nas minhas aulas de Química. O desenvolvimento do
projeto para a mostra científica da escola passou a ser avaliativo na disciplina. Devido a feira
ser um evento que movimenta toda a escola, os professores concordaram em fornecer uma
pontuação para os alunos que apresentassem, já que os mesmos não eram obrigados a
apresentar diante dos avaliadores, somente desenvolver a sequência de procedimentos para
qualificar o seu trabalho como uma pesquisa. Sendo assim, realizei 3 aulas que abordavam
diretamente conhecimentos sobre as feiras de ciências: 1) Método científico; 2) Documentos
necessários; 3) Banner e apresentação. No processo de formação dos alunos para a pesquisa,
contei com o auxílio de ex-alunos da escola que já haviam participado da Feira de Ciências e
Tecnologia do Semiárido Potiguar, percebi que muitos alunos buscavam se motivar através de
relados dos ex-alunos sobre como havia sido a experiência de representar a escola em um
evento organizado por uma universidade.
A primeira aula sobre o método científico utilizei Data show para explanar sobre o
assunto e demonstrei como os projetos do ano anterior haviam sido organizados, a
apresentação foi montada utilizando definições, citações e conhecimentos sobre mostras
disponibilizados no curso de formação ÁPICE de metodologia científica montado pela
organização da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE)39. Em um segundo
momento, como atividade avaliativa, os alunos iriam desenvolver o seu plano de pesquisa e
devido à dificuldade na produção dos documentos, foi organizado uma segunda aula sobre os
documentos: formulário de inscrição; plano de pesquisa; diário de bordo e relatório de
pesquisa.
A aula expositiva contava com a apresentação dos tópicos presentes nos documentos,
suas definições e exemplos, além de umas atividades práticas com os documentos produzidos
pelos grupos da feira escolar do ano anterior. O grupo do Reaproveitamento da água residual
– 1º Lugar em recursos hídricos na Feira Estadual – auxiliou alguns grupos na construção do
seu diário de bordo e plano de pesquisa. Os formulários serviram de base inicial para que os
professores compreendessem o que os grupos objetivavam com os seus projetos e auxiliar na
construção dos planos de pesquisa. Os planos de pesquisas foram recebidos através de um email eletrônico, corrigidos, avaliados e reenviados para os grupos para que realizassem as
devidas correções e no dia da feira, fossem impressos.
39

Material disponível em: www. apice.febrace.org.br
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A falta de interesse no desenvolvimento da pesquisa por parte dos alunos é uma
dificuldade notável. Mesmo com a construção de um cronograma para desenvolvimento das
atividades presente no formulário de inscrição e plano de pesquisa, foram poucos os grupos
que se aprofundam no tema e realizam, plenamente, o que propuseram inicialmente.
Na feira do ano de 2017, não exigimos a produção do relatório para a etapa escolar,
devido à falta de tempo para realizar uma formação mais organizada. Com a aproximação da
Feira de Ciências da escola, realizamos a última aula de formação voltada para a construção
do banner e apresentação. Utilizamos de apresentações dos grupos de ex-alunos da escola
para demonstrar que a apresentação deve ser realizada conforme um conjunto de ideias
sequenciadas, e este conjunto, por sua vez, corrobora com o método científico.
Para suprir um pouco da necessidade de um espaço para desenvolvimento das
pesquisas na escola, o laboratório de ciências foi reaberto e organizado para os grupos
produzirem suas pesquisas, desde que estivessem acompanhados e atendendo as normas de
segurança e comportamento do ambiente.
4.2.
AVANÇANDO NA SISTEMATIZAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

DA

FEIRA

E

AMPLIAÇÃO

DA

A feira de ciências da escola no ano de 2017 teve toda uma semana dedicada à
temática: pesquisa e método científico, sendo 2 dias (tarde e noite) dedicados a apresentação
e a avaliação de projetos. Contamos com o desenvolvimento de 116 projetos, abordando os
dois turnos de funcionamento da escola, vespertino e noturno. Devido a demanda de projetos
na escola, e a pouca participação por parte dos professores – neste ano havia sido maior que
no ano anterior – alguns projetos não tiveram tanto auxílio de um orientador, sendo alguns
desses trabalhos, uma mera cópia de vídeos disponibilizados na internet e que, em poucos
casos, não atendiam os critérios de um projeto de pesquisa.
A avaliação ainda encontra-se sendo uma das principais dificuldades nas feiras de
ciências na fase escolar. Os problemas em relação a avaliação de projetos por técnicos da 11ª
DIREC que não são formados nas devidas áreas e que, em alguns casos, não possuem muito
contato com a metodologia científica torna o processo de avaliação ainda mais delicado.
A falta de interesse por parte de alunos, o envolvimento de poucos professores e o
número de projetos ocasionou um grande número de projetos que não haviam realizado os
testes e, por fim, não possuíam resultados, tornando o trabalho uma explanação sobre uma
determinada temática.
Para uma maior organização do evento na escola, produzimos um encerramento e uma
pequena premiação por categorias de projetos: trabalho informativo, saúde, engenharia,
ciências exatas e naturais, ciências humanas e sociais e ensino. O resultado da avaliação da
11ª DIREC classificou os seguintes projetos para a participação na Feira Regional: 1) Geração
de energia: Conversor termoelétrico para a utilização do calor transformando-o em energia;
2) Carregador feito a pilha; 3) Combustível Sustentável: Reaproveito do óleo utilizado em
frituras na produção de recursos energéticos; 4) Clareamento dental caseiro; 5) Avaliação de
matérias primas para a produção de etanol por meio da fermentação biológica; 6) Gases
Contaminantes das indústrias petrolíferas; 7) Bioplast: plástico sustentável produzido através
do amido de plantas; 8) Redutor de hidróxido de ferro para tratamento de água; 9)Purificação
da água utilizando o mandacaru; 10) Dispositivo Sensorial de Segurança no Trânsito - D2ST
2.0; 11) Clareamento de pele caseiro.
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Para essa segunda fase, o maior desafio foi capacitar os alunos na produção do
relatório. Sendo assim, foram realizadas reuniões e através de aulas expositivas foram
apresentadas a busca bibliográfica, citações, fichamento e modelo do documento. O pequeno
prazo entre a divulgação dos aprovados e a inscrição na feira regional, deixaram a organização
e correção dos relatórios ainda mais complicada.
Após a inscrição dos projetos, os grupos reuniam-se para desenvolvimento dos seus
projetos e apresentação do desempenho para o orientador e a supervisora da escola. Mesmo
com maior comprometimento dos alunos selecionados, algumas limitações continuaram
voltadas ao material necessário para a continuação dos projetos, sendo que muitos deles não
teriam como realizar certos procedimentos sem o auxílio de uma instituição de nível superior.
Em contrapartida, foi possível visualizar que alguns projetos se adaptavam ao que tinham
acesso e realizaram processos utilizando o improviso, força de vontade e conhecimento básico
sobre os conteúdos.
A Feira regional organizada pela 11ª DIREC seguiu a mesma estrutura do ano anterior.
Ocorreu novamente na EEJK. Estavam participantes 45 projetos de todo o vale do açu,
selecionados através das feiras escolares. Com a temática: a matemática está em tudo, a Feira
contava com jogos educativos e uma mesa-redonda para professores, enquanto os alunos
apresentavam para os avaliadores.
Diante do grande número de projetos na escola, a feira da EEAW do ano de 2017 foi a
maior das escolas que compõem a 11ª DIREC, sendo também a escola com maior número de
projetos participantes da Feira Regional realizada na EEJK, com os melhores resultados, pois
9 projetos foram credenciados a participar da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar,
organizada pela UFERSA em Mossoró/RN.
Os projetos selecionados foram: 1) Geração de energia: Conversor termoelétrico para
a utilização do calor transformando-o em energia; 2) Carregador feito a pilha; 3) Combustível
Sustentável: Reaproveito do óleo utilizado em frituras na produção de recursos energéticos;
4) Avaliação de matérias primas para a produção de etanol por meio da fermentação
biológica; 5) Gases Contaminantes das indústrias petrolíferas; 6) Bioplast: plástico sustentável
produzido através do amido de plantas; 7) Redutor de hidróxido de ferro para tratamento de
água; 8)Purificação da água utilizando o mandacaru; 9) Dispositivo Sensorial de Segurança no
Trânsito - D2ST 2.0.
A Feira do Semiárido Potiguar tornou-se, mais uma vez, um objetivo alcançado, porém
muitos obstáculos continuam no processo de formação, por meio da pesquisa, dos alunos do
ensino médio. Como já mencionada, a falta de materiais e equipamentos afetam diretamente
na qualidade do trabalho desenvolvido na escola, porém quando os alunos buscam suprir
essas dificuldades através do comprometimento e estudo, a pesquisa que os mesmos
desenvolvem torna-se contemplada pela criatividade e inovação dos mesmos – um dos
critérios avaliativos do trabalho.
Sendo assim, muitos grupos buscaram conseguir os materiais por meio de patrocínios
de comerciantes, políticos, professores e instituições para realizar os procedimentos de sua
pesquisa, aumentando as possibilidades de desenvolverem a pesquisa com mais qualidade, e
as chances de serem selecionados para as etapas seguintes.
A experiência em participar de uma feira estadual desencadeou um novo
comportamento na forma de pensar dos alunos, era notório o amadurecimento pessoal e
acadêmicos referentes à ampliação do conhecimento sobre pesquisa científica, seus
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conteúdos, métodos, formas de organização escrita e apresentação. Uma experiência que
tornavam esses alunos referência para os colegas da escola.
Como resultado, um dos projetos da nossa escola conseguiu ser credenciado para a
MILSET Expo-Sciences International 2018, uma feira de categoria internacional, prêmio
adquirido pela conquista do primeiro lugar em engenharia do Grupo: Dispositivo Sensorial de
Segurança no Trânsito - D2ST 2.0.
É evidente que as premiações e credenciais são um ponto motivador para
participações em mostras científicas por parte dos alunos. Contudo, o principal objetivo das
feiras de ciências é inserir a pesquisa na educação básica, buscando formar cidadãos que
consigam transformar uma determinada realidade, imprimido a ciência e a tecnologia como
possibilitadoras de mais qualidade na vida das pessoas.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa científica é uma necessidade educativa, pedagógica e metodológica no
desenvolvimento do trabalho docente no ensino médio. Esse relato de experiência evidenciou
desafios e possibilidade enfrentados por um professor orientador de projetos e coordenador
de Feira de Ciências Escolar, dentro da proposta do MCAT, do projeto da Feira de Ciências do
Semiárido Potiguar, proposto pela UFERSA Campus Mossoró/RN, que no ano de 2017
envolveu a participação de 6 DIRECs (Mossoró, Apodi, Assú, Angicos, Umarizal e Pau dos
Ferros), e 96 escolas de 65 municípios do RN.40
Um trabalho voltado para escolas estaduais de ensino médio, integrando universidade,
regionais e escolas. Desenvolvido por meio de formações para professores orientadores,
formação de alunos, elaboração e apresentação de projetos de pesquisa.
Diante do relato apresentado podemos identificar que os desafios mais contundentes
se referiam ao pouco interesse e participação dos professores da escola; a desmotivação dos
alunos; a falta de estrutura e materiais para o desenvolvimento das pesquisas; o plágio de
pesquisas da internet e o cumprimento do cronograma por parte dos grupos de pesquisa.
Por outro lado, a feira também se configurou em uma oportunidade de maior
criatividade, de busca de estratégias para a superação das dificuldades como o uso de
materiais alternativos; busca de parcerias com universidades e institutos federais; integração
da pesquisa nas aulas; maior participação dos alunos nos projetos; participação de egressos
na coorientação de projetos; e empenho dos grupos de pesquisa na busca de patrocínio para
comprar alguns materiais necessários aos projetos de pesquisa.
Além da superação dos desafios referentes aos motivos operacionais, as práticas da
pesquisa científica no ensino médio possibilita a integração produtiva entre professores e
alunos, na construção de conhecimento e desenvolvimento de outras práticas de ensino e
aprendizagem.
A pesquisa como princípio educativo, pedagógico e científico é uma forma
potencializadora de uma escola viva, que pesquisa, que desenvolve estudo contextualizado,
direcionado à respostas de problemas, em que professores e estudante aprenderam juntos,
tanto em relação ao método científico, quanto ao conhecimento específico da temática do
projeto, imprimindo uma relação de orientação, de troca de conhecimentos, de discussões
compartilhadas que transpõem os espaços da sala de aula e da escola, para o entendimento
40

Informação do site da UFERSA. Disponível em: https://assecom.ufersa.edu.br/2017/10/26/ufersa-iniciaedicao-2017-da-feira-do-semiarido-no-dia-c-da-ciencia/
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de que a ciência e tecnologia tem sentido humano e social, que devem ser usadas para
melhorar a qualidade de vida das pessoas.
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UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NO PROCESSO DE ENSINO: aproximando saberes da
matemática e da física
Jakeane Milena Alves da Silva41
Cinthia Rafaela de Oliveira Lima42
Débora Amélia Nunes de Lira43
RESUMO: O presente trabalho apresenta o relato de uma prática pedagógica, realizada na
disciplina Projeto Integrador II do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN – campus Mossoró). Para o
desenvolvimento desse experimento pedagógico, elegemos inicialmente como público alvo
os alunos do 2º período do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações
(Modalidade EJA – Mossoró), por compreender que a Educação de Jovens e Adultos tem suas
especificidades culturais, sociais e etárias. São sujeitos marginalizados e excluídos de diversos
serviços públicos e que, por motivos diversos, deixaram de frequentar os espaços escolares,
impedindo-os de acessarem conteúdos sistematizados na “idade própria”, como os que são
veiculados pela disciplina da matemática. Exatamente por considerar as particularidades da
EJA, pensamos em proporcionar a esses estudantes uma aula de matemática lúdica, a fim de
estimular uma relação prazerosa e significativa com essa área do saber. Nesse sentido, o
experimento teve por objetivo propor uma metodologia de ensino-aprendizagem baseada
nos pressupostos da interdisciplinaridade e da Modelagem Matemática, buscando aproximar
saberes da Matemática e da Física. Para isso, durante a aula ministrada, discutimos a relação
existente entre um conteúdo da matemática (a equação do 2° grau) e um conteúdo da física
(o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MRUV), evidenciando a semelhança entre
a função horária do espaço e a função do 2º grau (função quadrática). Para contemplar esse
objetivo, realizamos uma aula expositiva dialogada, evidenciando, matematicamente, que é
possível compreender a função horária do espaço a partir de uma função do 2º grau (função
quadrática). Como recursos didáticos, utilizamos diversas imagens, gráficos e situações do diaa-dia, para exemplificar e contextualizar as temáticas abordadas. Além disso, construímos um
jogo com questões do cotidiano, com o intuito de avaliar o trabalho realizado. Nesse processo
de construção de uma aula interdisciplinar, partimos do pressuposto da pesquisa qualitativa
e utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, observação
em sala e análise de registros. Ao final da aula experimental, foi possível constatar como a
aprendizagem é facilitada quando construímos uma prática de ensino pautada na integração
de diferentes conteúdos disciplinares, impelindo-nos a pensar numa metamorfose na
educação matemática, no sentido de abandonar uma abordagem extremamente fragmentada
e reducionista do conhecimento matemático e dar lugar a um saber mais livre,
contextualizado e presente no dia-a-dia das pessoas. O projeto terá continuidade no primeiro
semestre letivo de 2018, na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, em Mossoró/RN.
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PALAVRAS-CHAVE: prática pedagógica, interdisciplinaridade, modelagem matemática.
INTRODUÇÃO
Considerando o cenário de desvalorização e desmotivação no estudo da matemática
nos dias atuais, ciência geralmente estigmatizada pelos alunos da educação básica, que
alegam ser de difícil compreensão e desconectada de seu cotidiano e de outras áreas do saber,
notamos que uma das principais causas desse cenário é a falta de interdisciplinaridade no
ensino dos conteúdos matemáticos. Por isso, utilizamos esse conceito para fazer um elo entre
conteúdos da Matemática e da Física.
Nesse sentido, o objetivo geral dessa prática pedagógica foi abordar de maneira
integrada os conceitos de Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) e de função
de segundo grau, buscando especificamente, discutir o conceito de Movimento Retilíneo
Uniformemente Variado, identificar seus elementos (aceleração, espaço, velocidade e tempo)
e enfatizar as principais características do MRUV e suas relações matemáticas com a função
do 2º grau.
Elegemos como público alvo os alunos do 2º período do Curso Técnico de Nível Médio
Integrado em Edificações (Modalidade EJA – Mossoró), por compreender que a Educação de
Jovens e Adultos tem suas especificidades culturais, sociais e etárias. São sujeitos que foram
excluídos da sociedade letrada e, frequentemente, dos espaços escolares, impedindo-os de
acessarem conteúdos sistematizados, como o da matemática, e, consequentemente,
comprometendo a sua participação crítica nas questões políticas, culturais e sociais desta
sociedade moderna.
Figura 1 – Atores do PI II
Fonte: Acervo das pesquisadoras
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Para contemplar o objetivo geral dessa prática pedagógica, que foi o de relacionar os
conceitos de MRUV (da Física) e de função de segundo grau (da Matemática), realizamos uma
aula expositiva dialogada com os alunos do 2º período do Curso Técnico de Nível Médio
Integrado em Edificações (Modalidade EJA – Mossoró), evidenciando matematicamente que
é possível compreender a função horária do espaço a partir de uma função do 2º grau (função
quadrática).
Nesse processo de construção de uma prática pedagógica interdisciplinar, partimos do
pressuposto da pesquisa qualitativa e utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos:
revisão bibliográfica, observação em sala e análise de registros.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A prática pedagógica realizada no Projeto Integrador II, do curso de Licenciatura em
Matemática do IFRN (Mossoró) se fundamentou em alguns conceitos teóricos, como o de
interdisciplinaridade (da área pedagógica), o conceito de função horária do espaço (da física)
e o de função do 2º grau/ função quadrática (da matemática), sobre os quais discutiremos a
seguir.
A MATEMÁTICA E A INTERDISCIPLINARIDADE
Frequentemente, ao conversar com colegas graduandos do curso de licenciatura em
matemática, que já estão atuando em sala de aula, percebemos que a fragmentação do
conhecimento no ensino da matemática é uma das causas que levam os estudantes a sentirem
dificuldade em compreender os conteúdos abordados por essa área do saber.
A educação em geral enfrenta muitas dificuldades, em particular a Educação
Matemática, que tem apresentado em índices estatísticos, grandes fracassos. Esse insucesso
se deve a vários fatores. É grave a maneira deficiente de como se forma o professor, essas
lacunas são observadas nos currículos dos cursos de licenciatura, nos conteúdos das
disciplinas, na definição dos pressupostos pedagógicos, etc., e ainda observa-se a falta de
incentivo para a formação continuada. As práticas utilizadas nos cursos de formação são
transferidas para a escola e, de certa forma, reproduzidas na prática profissional, acarretando
a falta de estimulo por parte dos discentes em relação ao conhecimento matemático.
“A matemática está em tudo”. Esse foi um tema amplamente discutido no ano de 2017,
em vários eventos acadêmicos, tais como: a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que
aconteceu de 23 a 29 de outubro em todo o território nacional; a Olimpíada Internacional de
Matemática, sediada no Brasil nesse mesmo ano; a Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, realizada na
cidade de Caicó/RN, em nível local; entre outros eventos importantes, que trouxeram a
temática que foi e será abordada no biênio 2017-2018 na área da Ciência e Tecnologia.
Todavia, esse tema ainda parece distante da realidade de grande parte dos alunos e alunas da
Educação Básica no país.
A matemática, além de está presente no dia-a-dia das pessoas, perpassa todos os
níveis e etapas da educação escolar, repercutindo diretamente na aprendizagem de outras
áreas do conhecimento. Já foi observado que integrar, interagir, contextualizar e interligar
esses conhecimentos – interdisciplinaridade – é uma importante estratégia de estímulo ao
desenvolvimento individual e coletivo que reverbera na apropriação de saberes pelo
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educando. Assim, se faz necessário expandir e consolidar espaços de discussão de suas
potencialidades e desafios, o que tem sido protagonizado recentemente por muitos
estudiosos dentro de várias tendências em Educação Matemática.
Nesse sentido, defendemos a importância de uma abordagem interdisciplinar no
processo de ensino-aprendizagem (FAZENDA, 2000), explorando as aplicações desses
conteúdos em outras ciências.
Para entender esse tipo de abordagem é importante considerar que "[a
interdisciplinaridade] respeita a especificidade de cada área do conhecimento, isso é, a
fragmentação necessária no diálogo inteligente com o mundo e cuja gênese encontra-se na
evolução histórica do desenvolvimento do conhecimento” (DELIZOICOV & ZANETIC, 1993,
p.13). Portanto, não se rompe com a ideia de organização curricular disciplinar, mas parte-se
do entendimento de que é necessária uma integração maior entre os conteúdos da
matemática e as demais áreas do saber no ensino dessa disciplina.
Dessa forma, o presente trabalho propõe a articulação de conteúdos da matemática e
da física como mecanismo para facilitar a aprendizagem dos alunos da turma do 2° período
de edificações EJA, do IFRN campus Mossoró.
A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO METODOLOGIA DE ENSINO
A Modelagem é uma ferramenta para se integrar a matemática e a realidade. É a área
do conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais, a fim de prever o comportamento
desses sistemas, sendo empregada em diversos campos de estudo, tais como física, química,
biologia, economia e engenharia.
A adoção da Modelagem Matemática como uma alternativa metodológica para o
ensino de Matemática pretende superar o tratamento estanque e fragmentado que tem
caracterizado as práticas pedagógicas dessa disciplina, pois pode contribuir de forma
significativa para a percepção da importância da Matemática no cotidiano das pessoas
(D'AMBROSIO, 2000).
Nessa perspectiva, a
“Modelagem Matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção
e validação de modelos matemáticos. É uma forma de abstração e
generalização com a finalidade de previsão de tendências. A modelagem
consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da realidade em
problemas matemáticos cujas soluções devem ser interpretadas na
linguagem usual”. (BASSANEZI, 2004, p.24)

Para Toledo (1997), uma pergunta é comum entre os alunos: “Para que eu preciso
estudar matemática?” Essa não tem sido respondida de maneira correta, pois, exceto algumas
questões de troco, pagamento e compras, essa disciplina não tem sido difundida em sua
essência, mas apenas como uma lista de exercícios e problemas-tipo que devem ser resolvidos
pelo aluno que, necessariamente, precisa chegar ao resultado que o professor espera. Sendo
assim, boa parte do conteúdo, continua sendo tratada de modo totalmente desligado dos
outros conteúdos escolares e da vida do aluno fora da escola. Não se estabelece, portanto, o
vínculo tão importante no aprendizado entre a teoria estudada e a prática do que foi
aprendido através das situações vivenciadas pelos estudantes.
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De acordo com Morin (2014), com os modernos mecanismos computacionais e de
memória é preferível se fazer “cabeças bem cheias” que “cabeças bem feitas”, apesar de,
nesta sociedade pós-moderna, ser possível à junção de ambas. Dessa maneira, os conceitos
fundamentais precisam ser ensinados a partir de seus diferentes enfoques, indicando o
caminho para as suas possíveis aplicações e extensões, possibilitando ao aluno, no futuro,
acessá-lo se assim precisar. Daí a importância de se ensinar a aprender, tendo em vista o fato
de que a aprendizagem é contínua e processual. O campo do conhecimento é complexo e
infinito. Uma vez ensinado a aprender, o aluno, mesmo após desvinculado da escola,
continuará a buscar novos horizontes, orientado desta vez, não por um professor, mas pelo
conhecimento outrora adquirido que ele agora ampliará.
Diante de todo o avanço tecnológico é primordial se repensar qual o objetivo da
matemática, pois esta não mais deve ser estudada de maneira mecânica e isolada, mas sim
conectada às demais áreas do saber.
Nesse trabalho, discute-se a relação entre um conteúdo da matemática (equação do
2° grau) e um conteúdo da física (Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MRUV),
evidenciando a semelhança entre a função horária do espaço e a função do 2º grau (função
quadrática).
A IMPORTÂNCIA DOS RECURSOS DIDÁTICOS PARA A COMPOSIÇÃO DA AULA
Vivemos em um cenário em que os professores de Matemática têm buscado variados
recursos didáticos para que seus alunos aprendam os conteúdos de ensino da Matemática de
maneira lúdica, rompendo com a perspectiva da Pedagogia Tradicional. Com o avanço
tecnológico vivenciado na contemporaneidade, é possível facilitar a elaboração do
conhecimento pelo o educando a partir de diferentes mídias. Entre elas, contamos com o
recurso da imagem, que é uma ferramenta e, ao mesmo tempo, uma linguagem que o
professor pode utilizar a seu favor para planejar suas aulas e ensinar Matemática.
Outro recurso fantástico é a contextualização dos conteúdos apresentados. Ao se
encarar a matemática no âmbito de ciência, que compreende e explica os fenômenos do
mundo, torna-se interessante para os alunos a relação do “aprender matemática” com seus
contextos sociais.
A possibilidade de articular o ensino de matemática aos interesses e vivências dos
estudantes, através da união dos seus conhecimentos prévios, situações vivenciadas em seu
cotidiano e as idealizadas em sala de aula são possibilidades de um ensino diferenciado.
Porém, mesmo compreendendo a importância da significação dos conteúdos escolares com
base nos acontecimentos cotidianos, é preciso tomar precauções para não se perder na
utilização de referências ao cotidiano, pois eles, por vezes, limitam o conhecimento, por se
tratar de necessidades prático-utilitárias (GIARDINETTO, 1999).
O jogo também é um recurso potente para a aprendizagem de conteúdos
matemáticos. Para Celso Antunes (2013), durante muito tempo o “ensinar” foi concebido
como “transmitir” conteúdos. O professor era o transmissor e o aluno agente passivo no
processo de ensino-aprendizagem, cuja metodologia didática se baseava na repetição.
Aqueles que não conseguiam passar de ano ganhavam a reprovação. Isso era denominado, na
época, como um justo castigo pela não aprovação. Para o autor, essa ideia é tão absurda
quanto a ação das sanguessugas, usado para sangrias e curas de pacientes. Nesse sentido,
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para ele, só há ensino quando há aprendizagem e esta só ocorre pela intervenção facilitadora
do professor, independentemente de usar jogos ou não.
O jogo transforma o que era improdutivo e, até mesmo, tido como “perda de tempo”,
em objeto de ensino-aprendizagem. Hoje, com a utilização dos jogos, a aprendizagem se torna
prazerosa e passa a ser entendida como método desenvolvedor e potencializador do
conhecimento cientifico, demonstrando, assim, a eficácia dos jogos nas aulas de matemática,
que, quando utilizados, trazem resultados surpreendentes.
Nesse sentido, utilizamos como recursos didáticos, ao longo deste experimento
pedagógico, diversas imagens, gráficos e situações do dia-a-dia, para exemplificar e
contextualizar as temáticas abordadas. Além disso, construímos um jogo com questões do
cotidiano, com o intuito de avaliar o trabalho realizado.
MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) E A FUNÇÃO DE SEGUNDO
GRAU
O movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, é um conteúdo da física
mecânica. É aquele em que o corpo sofre uma aceleração constante, mas em um ponto
conhecido ou não, muda de velocidade. Neste caso, por ser retilíneo, a aceleração se mantem
na mesma direção da velocidade. Em geral, o MRUV acontece em movimentos de queda livre
em regiões próximas à terra uma vez que nessas regiões o campo gravitacional é considerado
uniforme.
Seria então pertinente tentarmos equacionar esse movimento. Para isso, vamos
considerar as propriedades do gráfico v x t em que a área do gráfico é numericamente igual
ao deslocamento. Como matematicamente a função horária da velocidade 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡, é
uma função afim de variável t, temos que o gráfico v x t será uma reta.

Note que ∆𝑆 = área do trapézio. Logo:
(𝑏 + 𝐵)ℎ
(𝑣 + 𝑣0 )𝑡
∆𝑠 = á𝑟𝑒𝑎 ⇒ ∆𝑠 =
⇒ ∆𝑠 =
2
2
Sabendo que 𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 analogamente:
(𝑣0 + 𝑎𝑡 + 𝑣0 )𝑡
(2𝑣0 + 𝑎𝑡)𝑡
2𝑣0 𝑡 + 𝑎𝑡 2
𝑎𝑡 2
∆=
⇒ ∆𝑠 =
⇒ ∆𝑠 =
⇒ ∆𝑠 = 𝑣𝑜 𝑡 +
2
2
2
2
Sabendo que ∆𝑠 = 𝑠 − 𝑠0, temos:
𝑎𝑡 2
𝑎𝑡 2
𝑠 − 𝑠𝑜 = 𝑣𝑜 𝑡 +
⇒ 𝑠 = 𝑠𝑜 + 𝑣𝑜 𝑡 +
2
2
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Observe pela dedução da equação anterior, que o MRUV é matematicamente uma
função quadrática na variável t, neste caso, o movimento depende dos coeficientes da função.
Ou seja, podemos resolver problemas de MRUV utilizando o conhecimento matemático, como
podemos observar na figura 2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final da aula experimental, foi possível constatar como a aprendizagem é facilitada
quando utilizamos uma abordagem interdisciplinar, impelindo-nos a pensar numa
metamorfose na educação matemática, abandonando uma abordagem extremamente
fragmentada e reducionista do conhecimento e caminhando na direção de um saber mais
livre, contextualizado e presente no dia-a-dia das pessoas. Esperamos na continuidade do
projeto, que seja estimulada uma relação prazerosa e significativa dos alunos com a
matemática no contexto de uma escola pública comum.
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IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DO AEE: dificuldades vivenciadas e formas de
enfrentamentos desta experiência
Januária Abreu da Silva Mesquita Rebouças44
RESUMO: O Atendimento Educacional Especializado - enquanto serviço da Educação Especial
fundamentado na Constituição Federal de 1988 - vem sendo ofertado pelos sistemas de ensino
como suporte para favorecer a operacionalização - em larga escala - da política vigente de
inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação matriculados em turmas do ensino comum. Visto a complexidade
da implantação deste serviço, o artigo tem como objetivo analisar as dificuldades vivenciadas
e formas de enfrentamentos de uma professora de AEE - de uma escola pública estadual
localizada num município cearense -, durante sua experiência neste processo. Para a obtenção
dos dados, realizamos entrevistas semiestruturadas, as quais foram analisadas a partir de três
eixos: dificuldades e formas elaboradas para enfrentamento junto à comunidade escolar; ao
aluno e; às próprias limitações da educadora. Os resultados desvelaram que foi muito difícil
para a professora tornar o serviço como de conhecimento dos pais ou responsáveis pelo
público-alvo do AEE e conquistar a credibilidade destes e dos próprios colegas educadores e
toda comunidade escolar esclarecendo o real papel deste serviço. Em virtude de sua formação
ter sido, meramente, teórica - sem a oportunidade de estágio ou contato com experiências e
práticas pedagógicas exitosas - a profissional entende que sua atuação foi fragilizada, pois
tinha, diante de si, uma demanda que abrangia a maior parte das deficiências (sensoriais,
intelectual e física). Ainda, não foi fácil para a educadora estabelecer a relação necessária e
colaborativa com os professores da sala de aula regular, sem que estes se sentissem invadidos
em sua proposta de trabalho nem a vissem como única responsável pelo atendimento das
peculiaridades dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Deste modo, compreendemos que a experiência de implantação
do AEE não constitui tarefa fácil, exigindo assim, muito empenho do profissional que está à
frente deste desafio. Inferimos também que, de certa forma, a formação do professor de AEE
ocorre em serviço, visto as lacunas deixadas pela sua formação específica para atuar numa
SRM. Isso nos evidencia, lamentavelmente, a permanência da necessidade urgente de
estruturação e sistematização do funcionamento de todo o sistema de ensino (Educação
Especial e educação geral) para que a escola pública brasileira ofereça um ensino de mais
qualidade e a Educação Especial funcione de forma complementar ou suplementar e não como
substitutiva ao ensino comum, conforme preconizam os dispositivos legais referentes a este
serviço.
PALAVRAS-CHAVE: Implantação. AEE. Dificuldades. Enfrentamentos.
INTRODUÇÃO
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) - enquanto serviço da Educação
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Especial fundamentado na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988)45 - vem sendo
ofertado pelos sistemas públicos de ensino como suporte para favorecer a operacionalização
- em larga escala - da política vigente de inclusão escolar de alunos com deficiência (intelectual,
sensorial ou múltipla), transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação matriculados em turmas do ensino comum.
Posterior a este dispositivo legal, o serviço passou a ser melhor formatado por meio da
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008),
documento publicado em 2008. Entre as diretrizes que o marco legal traz é que a Educação
Especial passa a ser:
Uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades,
realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços
e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas
comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 11)

Esta política de inclusão escolar tem como um de seus princípios a equidade, o qual
pressupõe que a escola oferecer a todos os educandos oportunidades de aprendizagem e
desenvolvimento, de acordo com suas particularidades e que, principalmente, estas venham
atender às necessidades individuais de cada aluno.
Neste contexto, podemos compreender a importância da função do AEE que é
“identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades
específicas” (BRASIL, 2008, p. 11). Isso quer dizer que cabe ao AEE fazer arranjos a partir do
recursos disponíveis na escola, de forma a possibilitar a acessibilidade - arquitetônica,
linguística, instrumental e atitudinal - para que os alunos público-alvo da Educação Especial
não só estejam na escola e participem das atividades propostas à turma. Mas, que, sobretudo,
tenham acesso ao conhecimento acadêmico e sistematizado e, assim, possam se sentir
partícipes atuantes do espaço escolar.
Além do documento citado, o AEE é regido também pelo Decreto nº 6.571, de 2008
(BRASIL, 2008), pela Resolução nº 04 (BRASIL, 2009), pelo Decreto nº 7.611, de 2011 (BRASIL,
2011), pela Portaria nº 243, de 2016 (BRASIL, 2016), por Notas Técnicas, entre outros
instrumentos que fundamentam a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
Estes suportes legais trazem os princípios e direcionamentos para o funcionamento do AEE e
dão orientações de operacionalização para os profissionais que atuam nas Salas de Recursos
multifuncionais (SRMs)46.
Aqui, reconhecemos que, de modo geral, a implantação e o funcionamento do AEE não
tem sido uma tarefa fácil. Para o Ministério da Educação (MEC), várias ações têm sido
fundamentais desenvolver - por exemplo, formação de professores para atuarem nos serviços
de apoio, aquisição de equipamentos e materiais didáticos, adaptações arquitetônicas das
escolas entre outros - e, para a comunidade escolar, tem sido do mesmo modo.
Especificamente para os docentes - da Educação Especial e da sala de aula regular -,
tem sido imprescindível que ressignifiquem suas formas de pensar e sentir para que, assim,
45

Art. 208, que assegura o direito ao “atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência”.
46
De acordo com o Decreto nº 6.571 (2008), artigo 3º, § 1o , As salas de recursos multifuncionais são
ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do
atendimento educacional especializado.
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possam se constituir profissionais inclusivos em suas ações docentes. Nas palavras de Glat e
Pletsch (2013, p. 34):
Ensinar esse alunado no contexto do ensino comum demanda uma ressignificação
não só nas práticas pedagógicas, mas na própria concepção dos processos de ensino
e aprendizagem e na organização curricular, de forma a atender à singularidade dos
alunos.

Em outras palavras, a escola precisa estar preocupada em ir ao encontro às
peculiaridades de todos os alunos de forma a atendê-las, visto que esta forma de trabalho
educacional apresenta uma grande vantagem: melhora na oferta de qualidade do ensino,
inclusive para aqueles que não são público-alvo da Educação Especial.
Assim, visto a pertinência do tema e a complexidade da implantação deste serviço, o
artigo tem como objetivo analisar as dificuldades vivenciadas e as formas de enfrentamentos
de uma professora de AEE - de uma escola pública estadual localizada num município cearense
-, durante sua experiência neste processo.
Além desta introdução, o trabalho está dividido em mais duas seções, a saber: o
caminho metodológico percorrido - incluindo sujeito e campo da pesquisa, obtenção de dados
e método de análise do material - e, em seguida, a apresentação das informações construídas
pela pesquisa.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Campo de pesquisa
A pesquisa foi realizada numa escola pública estadual, de um município cearense. A
opção pela escola ocorreu pelo fato de que foi a primeira unidade escolar a implantar a política
pública do AEE, no município cearense. Ou seja, anterior a esta experiência de instituição do
serviço, não havia nenhuma outra SRM, nesta localidade do estado do Ceará.
Sujeito da pesquisa
Consequentemente, o sujeito da pesquisa foi a professora lotada na referida escola
que passou a realizar os atendimentos especializados, a partir da implantação da SRM.
A profissional tinha graduação em Letras e era cursista de uma Especialização em
Atendimento Educacional Especializado (lato sensu). Anterior a esta experiência de atuar
como especialista junto a alunos da Educação Especial, a educadora nunca havia tido uma
prática semelhante. A profissional atuava em sala de aula regular - como professora efetiva
do estado - lecionando a disciplina de Língua Portuguesa há quatro anos, período em que teve,
em sala de aula, alunos com deficiência intelectual, surdez e física (sequelas de paralisia
cerebral). Todavia, como mencionamos, anteriormente, nunca havia atuado como
profissional da Educação Especial.
Para a obtenção dos dados, realizamos duas entrevistas semiestruturadas com a
educadora e, a partir da leitura crítica desse material - que foi transcrito -, realizamos uma
breve análise. Com fins didáticos, dividimos os resultados encontrados em três eixos:
dificuldades e formas elaboradas para enfrentamento junto à comunidade escolar; ao aluno
e; às próprias limitações da educadora, os quais serão apresentados na seção seguinte.
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DIFICULDADES VIVENCIADAS NO ENFRENTAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA
PÚBLICA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Conforme citamos, as entrevistas semiestruturadas realizadas nos serviram para
construção do material e produção de conhecimento. Desta forma, a seção tem como objetivo
apresentar uma breve análise e discussão acerca dos principais dados obtidos por este
instrumento. Ou seja, alguns dos vários desafios enfrentados pelo sujeito da pesquisa, assim
como sua forma de enfrentá-los e superá-los, durante sua experiência como agente de um
processo de implantação do AEE numa escola pública estadual.
Dificuldades e formas elaboradas para enfrentamento junto à comunidade escolar
Os resultados encontrados na investigação desvelaram que o primeiro desafio
enfrentado pela professora participante da pesquisa foi mapear os alunos público-alvo do AEE
matriculados nas escolas públicas regulares existentes no mesmo município em que a SRM
estava sendo aberta.
Como também esclarecemos previamente, anterior à implantação do serviço de AEE
na escola a qual a educadora estava lotada, não havia nenhum trabalho pedagógico de apoio
aos alunos da Educação Especial e, portanto, a professora colaboradora da pesquisa não
dispunha de um cadastro dos alunos que poderiam vir a ser público do AEE.
Assim, a educadora dirigiu-se às escolas estaduais existentes no município e procurou
o Núcleo Gestor das referidas unidades para explicar a implantação do AEE, o caráter e forma
de funcionamento do serviço, assim como seu público-alvo, a fim de construir sua demanda.
Para isso, apresentou cópia da legislação que rege o AEE para que os profissionais lessem e
dirimissem quaisquer dúvidas.
Na ocasião, solicitou aos diretores e/ou coordenadores com os quais manteve contato
que - em parceria com a secretaria e professores de sala de aula comum - fizessem um
levantamento de uma possível demanda de alunos para que a professora pudesse entrar em
contato com os pais ou responsáveis, apresentar o AEE e viabilizar as matrículas no serviço da
Educação Especial.
No seu discurso, a professora relatou que esta ação foi necessária em virtude de que,
de modo geral, as escolas não tinham o critério de perguntar aos responsáveis pelos alunos,
no momento da matrícula, a existência de qualquer deficiência e, ainda, registrar a informação
no censo escolar. Em outras palavras, não se dava nenhuma atenção ao registro no censo
escolar à existência de uma deficiência.
Diante disso, tornou-se necessário um trabalho coletivo - da professora de AEE, Núcleo
Gestor das escolas e de seus respectivos professores - para se chegar aos alunos que,
possivelmente, pudessem ser público-alvo do AEE.
Em relação a isso, a educadora esclareceu que:
Foi necessário um árduo trabalho em equipe. As idas às escolas foram inúmeras
porque o entendimento ((dos professores das escolas visitadas)) sobre os tipos de
deficiência era pouco. Por isso, houve muita confusão e equívoco. Além disso, não
bastava que o aluno tivesse alguma deficiência. Era preciso que, além desta condição,
o educando apresentasse uma necessidade educacional especial. Ou seja, não é
porque o aluno tem deficiência que, obrigatoriamente, deve estar no AEE.
E essa questão foi de difícil compreensão das pessoas que estavam à frente das
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escolas ajudando neste processo.

Entre a demanda levantada - por aqueles que compunham o Núcleo Gestor das escolas
e pelos professores - foram incluídas muitas condições que, de acordo com a legislação
deixada na escola pela professora do AEE, não são público-alvo do AEE. Sobre isto, a professora
afirmou que:
Como se tratava de uma novidade para todos, precisei retomar a explicação de qual
era o público-alvo do AEE várias e várias vezes. Em alguns casos, me pareceu que a
leitura das leis que entreguei à escola não foi feita porque incluíram alunos em
diversas situações como, por exemplo: dislexia, esquizofrenia etc que não estavam
nos documentos.

A nosso ver, além da proposta corresponder para as escolas procuradas pela professora
como algo novo, a tarefa de fazer o levantamento dos alunos que, possivelmente, poderiam
ser público-alvo do AEE não foi feito com tanto critério nem se buscou compreender o que,
de fato, era deficiência, informação que continha nos dispositivos legais apresentados pela
professora.
Fazemos esta afirmação em virtude da educadora relatar suas diversas visitas às
escolas e seu empenho em esclarecer o que seria o AEE e, mesmo assim, muitas das
informações dadas pelas agências escolares não estarem de acordo com suas solicitações e
esclarecimentos.
Em nossa compreensão, isso correspondeu a mais uma dificuldade vivida pela
profissional que lhe causou atraso na construção de sua demanda e, ainda, um esforço a mais
para se fazer entender. Ou seja, ao buscar soluções para as primeiras necessidades
decorrentes da implantação do serviço de AEE - em caráter pioneiro - encontrou barreiras e
muitos desafios que, se tivesse tido uma maior cooperação dos colegas de trabalho, poderia
não ter enfrentado ou, até mesmo, vivido com menos intensidade.
Outra dificuldade enfrentada pela educadora foi tornar o serviço de AEE conhecido e
compreendido pelos pais ou responsáveis pelo público-alvo do AEE e conquistar a
credibilidade destes. Como esclarecemos, chegar até os alunos público-alvo do AEE levou
tempo e, consequentemente, contactar os pais ocorreu somente depois.
Na realidade, o desafio enfrentado pela educadora não foi somente obter confiança e
credibilidade dos pais ou responsáveis pelos educandos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados em turmas do ensino
comum. Enfrentou também dificuldades em relação aos próprios colegas educadores e de
toda comunidade escolar, ao tentar esclarecer o real papel deste serviço. Numa das
entrevistas, a professora relatou que, certa vez, um professor de sala de aula regular lhe fez
uma pergunta que, na visão dela, por apresentar tanta especificidade, foi elaborada com
intuito de perceber até onde ia seu conhecimento na área da Educação Especial.
Lembro que, numa certa ocasião, um colega professor perguntou-me quais eram os
transtornos globais do desenvolvimento e as características deles. Não vi essa
pergunta como de interesse do professor. Na verdade, senti como uma pergunta de
teste do que eu sabia e não sabia. Não sei explicar porque compreendi assim. Mas,
senti que era para saber se eu, de fato, sabia o que estava fazendo.

Inicialmente, os pais ou responsáveis pelos alunos do AEE e os professores das salas de
aula comum - em que estes educandos estavam matriculados - não demonstraram tanto
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interesse em compreender como funcionava o AEE. Na opinião da professora, o maior motivo
disto estava no fato de não conhecerem o serviço e acreditarem ser somente mais um projeto
que, logo em seguida, seria extinto.
Muitos pais ou responsáveis não se dispuseram muito a realizarem as matrículas por
não compreenderem direito a proposta do AEE. Por mais que eu explicasse, quando
eu falava que não era reforço escolar, muitos não entendiam o objetivo do serviço.
Ouvi muitas vezes, por parte dos professores, a pergunta se era apenas um projeto e
se duraria apenas durante aquele ano.

A respeito disto, lembramos que o AEE é um serviço estabelecido como de oferta
obrigatória pelos sistemas de ensino, desde a promulgação da Constituição Brasileira de
198847. Todavia, a implantação do serviço veio acontecer somente após, principalmente, a
promulgação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(BRASIL, 2008), o que manteve o serviço desconhecido por toda a comunidade escolar.
Ainda, não foi fácil para a educadora estabelecer a relação necessária e colaborativa
com os professores da sala de aula regular, sem que estes se sentissem invadidos em sua
proposta de trabalho nem a vissem como única responsável pelo atendimento das
peculiaridades dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Todavia, sobre esta dificuldade, Glat e Pletsch (2011, p. 136),
destacam a importância do trabalho colaborativo entre os professores especialistas e regentes
da sala de aula regular ao argumentarem que “sem tal interação, dificilmente alunos com
deficiências ou com outras condições atípicas de desenvolvimento conseguirão ter sucesso
acadêmico no contexto de uma classe regular”.
Diante disso, foi preciso muita determinação por parte da professora para conseguir
estabelecer - entre ela e os professores da sala de aula regular - uma relação, pelo menos,
harmoniosa, de cooperação mútua e que, de fato, contribuísse para o desenvolvimento dos
alunos matriculados o AEE.
Nesta delicada tarefa, foi necessário estabelecer um limite - o qual é muito tênue entre a sua responsabilidade e a dos professores da sala de aula comum em que os alunos do
AEE estavam matriculados. Esta observação ocorre pelo fato de que, durante as entrevistas, a
professora relatou - a título de exemplo - um caso de um professor que lhe solicitou a
elaboração das provas dos alunos surdos, em virtude da profissional de AEE ter conversado
com os demais educadores da sala de aula regular sobre a importância das adequações que
precisavam ser feitas, inclusive, nas avaliações formais, no caso de alunos com esta condição
linguística. Isto porque, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 2005 (BRASIL, 2005), para que
as pessoas surdas tenham acesso à educação, as instituições federais devem prover escola
com “professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade lingüística
manifestada pelos alunos surdos” (Art. 14) para que possam:
VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua,
na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a
singularidade lingüística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa.
(grifos nossos).

47

Estabelece como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 208).
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Deste modo, podemos compreender que, aos alunos surdos, é garantido-lhes, por lei,
terem seu processo de aprendizagem avaliado de forma diferenciada que considere sua
condição linguística, o que, de modo geral, acreditamos não acontecer, como é o caso do
campo de pesquisa desta investigação, em virtude da falta de formação da professora da sala
de aula comum.
Em relação às adequações para alunos surdos ou alunos com outra deficiência e/ou
transtornos globais do desenvolvimento, destacamos que estas devem ser resultado de um
trabalho em equipe com a participação dos professores da sala de aula comum e a professora
de AEE. Isto quer dizer que a elaboração dos arranjos pedagógicos que contribuam para a
aprendizagem dos alunos do AEE não pode ser tarefa única do professor que atua na SRM. Ao
contrário disto, deve ser um esforço de todos os professores que participam do processo de
desenvolvimento dos alunos público-alvo do AEE. Sobre isto, Glat e Pletsch (2013, p. 58)
destacam que:
Dificilmente, um único docente será capaz de buscar respostas educativas e organizar
adequadamente o trabalho pedagógico. Dessa forma, o contexto aponta a
importância da colaboração entre professores, o que nos traz de volta à ideia do
ensino colaborativo48. Professores não devem trabalhar sozinhos, mas em equipes,
de modo que possam construir propostas com objetivos comuns para garantir a
escolarização de todos os alunos.

Dificuldades e formas elaboradas para enfrentamento junto ao aluno
No que se refere às dificuldades enfrentadas pela professora, as quais estavam
relacionadas, especificamente, aos alunos matriculados no AEE - na ocasião da implantação
deste serviço - estavam relacionadas ao fato de que os alunos que recebeu no AEE não haviam
sido escolarizados, o que tornou o trabalho mais difícil.
A professora colaboradora da pesquisa relata que, no caso dos alunos surdos, a maior
parte deles não sabia, por exemplo, fazer a relação número x quantidade. Consequentemente,
as operações matemáticas também não eram de domínio destes educandos.
Para enfrentar esta realidade, a educadora relata que se dedicou, intensamente, ao
árduo e desafiador trabalho que tinha pela frente. Uma de suas iniciativas foi procurar um
curso que a habilitasse a sinalizar - com fluência - a Língua Brasileira de Sinais (Libras), em
virtude de que, em sua formação inicial para atuar no AEE não houve uma preparação
adequada que lhe possibilitasse uma comunicação efetiva com os alunos surdos. Diante disso,
percebemos o quanto foi difícil para a professora implantar este serviço e dar os primeiros
passos nos atendimentos a alunos surdos. Sobre isto, a professora relata que:
Eu quase desisti. Não foi nada fácil. Ter diante de si um aluno surdo e você não ter
experiência com esta realidade causa muito medo. A gente sente a responsabilidade
batendo à porta e a verdade não dispor de condições para estar ali. Então, minha
única opção foi correr atrás fazendo cursos e me empenhando ao máximo.

Sobre a dificuldade enfrentada pela professora colaboradora da pesquisa,
48

Alternativa de trabalho que envolve a cooperação entre um professor do ensino comum e um do
ensino especial, os quais atuam juntos na mesma classe, quando há a presença de um ou mais alunos com
necessidades educacionais especiais que demandam atenção diferenciada. (GLAT e PLETSCH, 2013, p. 53).
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compreendemos tratar-se de uma realidade que parece ser comum aos surdos. Assim como
nós, Lodi (2013, p. 171) também entende que “a maioria das crianças surdas não teve a
oportunidade de desenvolver linguagem em LIBRAS49 no período esperado e, muitas vezes,
chega à escola com defasagem neste desenvolvimento”.
Ainda acerca das dificuldades enfrentadas pela professora de AEE relacionadas aos
alunos que atendia, uma delas foi a dificuldade destes educandos se deslocarem de casa até a
escola onde recebiam atendimento do AEE, no contraturno, em virtude de suas limitações
financeiras.
Muitos destes residiam em distritos e, portanto, a distância de casa até a escola era
grande, o que exigia, obrigatoriamente, um transporte para o deslocamento. Assim, como não
havia disponibilização de um veículo escolar para estes alunos nem boas condições
econômicas dos pais ou responsáveis, as faltas dos alunos nos atendimentos eram muitas, o
que atrasava mais ainda o processo de desenvolvimento deles.
Todavia, destacamos que, em relação aos transportes, de acordo com o Decreto nº
6.571, de 2008 (BRASIL, 2008), em seu artigo 6º, o cômputo - das matrículas de estudantes da
educação básica regular e que estejam matriculados no AEE - é duplo, no âmbito do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB). A saber:
Para efeito da distribuição dos recursos do FUNDEB, o cômputo das matriculas dos
alunos da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional
especializado, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica
regular. (BRASIL, 2008)

Isto corresponde dizermos que, ao ter, no censo escolar, o registro da dupla matrícula
do aluno da Educação Especial, o MEC passa a apoiar financeiramente a promoção do AEE na
educação básica. Ou seja, libera verbas para que este serviço se estruture e aconteça.
Todavia, por motivos de má administração, essa articulação entre apoio financeiro
liberado pelo MEC e demanda do AEE não acontece de forma eficiente, o que fragiliza a oferta
do serviço que, conforme legislação brasileira, é obrigatória ao sistema público de ensino, a
fim de que os alunos da Educação Especial tenham maiores condições para se desenvolverem
plenamente.
Dificuldades e formas elaboradas para enfrentamento junto às próprias limitações da
educadora
Em virtude de sua formação ter sido, prioritariamente, teórica - sem a oportunidade
de estágio ou contato pessoal com experiências e práticas pedagógicas exitosas - a profissional
do AEE entende que sua atuação foi fragilizada, pois tinha, diante de si, uma demanda que
abrangia, logo que se implantou a SRM, a maior parte das deficiências (sensoriais, intelectual
e física).
Como mencionado anteriormente, sua forma de enfrentamento das dificuldades
vividas foi dar continuidade à sua formação para atuar melhor no AEE. De iniciativa própria, a
educadora buscou cursos de extensão na área para ampliar seus conhecimentos acerca das
deficiências e; de como trabalhar com cada condição. Neste espaço, aproveitou, ao máximo,
49

Língua Brasileira de Sinais.
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cada professor que por ela passou e cada oportunidade de aprendizagem, a fim de encontrar
formas de enfrentamento de suas dificuldades. Ainda, relata que:
A todo momento, eu estava perguntando e tirando minhas inúmeras dúvidas com
alguém. Eu perguntava a professores do cursos e, até mesmo, aos colegas de sala. Eu
sempre acreditava que a experiência deles poderia me ajudar.

Sobre o aspecto da colaboração entre professores e o compartilhamento de
experiências, Stainback e Stainback (1999, p. 25) defendem que “a colaboração permite-lhes
a consulta um ao outro e proporciona-lhes apoio psicológico”. Além disso, concluem que
“quando há cooperação e apoio na escola, os professores melhoram suas habilidades com
efeitos visíveis sobre a aprendizagem dos alunos” (ibidem, p. 26).
Dando continuidade à discussão, de acordo com a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 12):
O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de
profissionais com conhecimentos específicos no ensino da Língua Brasileira de
Sinais50, da Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, do
sistema Braille, do Soroban, da orientação e mobilidade, das atividades de vida
autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais
superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e produção
de materiais didáticos e pedagógicos, da utilização de recursos ópticos e não ópticos,
da tecnologia assistiva e outros. (grifos nossos).

A partir deste trecho do documento, podemos perceber que o AEE tem diferentes
modalidades. Entretanto, a maior parte das SRMs implantadas no Brasil não dispõem destes
profissionais. Em geral, é um único profissional que atua para desenvolver todas estas
atividades e atender a toda a demanda que surge: desde alunos com deficiência sensorial,
física, múltiplas até aqueles com algum transtorno global do desenvolvimento ou, ainda, altas
habilidades e superdotação.
Para a professora colaboradora da pesquisa, isto correspondeu a um grande desafio.
Em seu modo de pensar, não foi fácil atender a todas às deficiências que lhe apareceram como
demanda do AEE. Até mesmo porque alunos com a mesma deficiência apresentavam
necessidades educacionais diferentes. Esta experiência foi vivenciada pelo sujeito de nossa
pesquisa quando, ao implantar o AEE teve, de imediato, a matrícula de dois alunos cegos.
Porém, um necessitava de suporte para usar ledores de tela e, o outro, desenvolvimento da
habilidade de leitura e escrita em braille. Em outras palavras, a professora precisava ter
conhecimento de: como se usar ledores de tela e; do sistema braille - o que não foi conteúdo
da grade curricular de sua Especialização em AEE. A educadora se apropriou de tais
conhecimentos por meio dos cursos que buscou - de iniciativa própria -, diante da realidade
que vivia no cotidiano escolar.
Isso nos faz entender que as formações de professores têm sido falhas e não se
articulam, a nosso ver de modo geral, com a realidade a qual o professor encontrará.
Ademais, nossa percepção é de que, infelizmente, houve uma pressa por parte do MEC
em implantar o AEE sem que, antes, se preparasse - com eficiência e qualidade - profissionais
para atuarem nas SRMs. Ou seja, nos parece que a preocupação e velocidade dada ao
50
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processo de efetivação da proposta de inclusão, especificamente, à implantação do AEE,
acabou atropelando as etapas, de forma a se ofertar um serviço que ainda não se dispunha
das condições necessárias para isso. Consequentemente, entendemos que a qualidade da
prestação do mesmo não tem alcançado altos índices, recaindo sobre o professor de AEE, uma
responsabilidade quase que impossível de ser cumprida gerando-lhe, muitas vezes, emoções
negativas.
PRIMEIRAS CONCLUSÕES
Deste modo, compreendemos que a experiência de implantação do AEE não constitui
tarefa fácil, exigindo assim, muito empenho do profissional que está à frente deste desafio.
Muitas vezes, a cooperação e compreensão por parte de outros profissionais da educação não
acontece, o que termina sendo mais uma dificuldade a ser superada.
Inferimos também que, de certa forma, a formação do professor de AEE ocorre em
serviço, visto as lacunas deixadas pela sua formação específica para atuar numa SRM. Isso nos
evidencia, lamentavelmente, a permanência da necessidade - inadiável - de estruturação e
sistematização do funcionamento de todo o sistema de ensino (Educação Especial e educação
geral) para que a escola pública brasileira ofereça um ensino de mais qualidade e a Educação
Especial funcione de forma complementar ou suplementar e não como substitutiva ao ensino
comum, conforme preconizam os dispositivos legais referentes a este serviço.
Por fim, mesmo com uma legislação que pode ser considerada como ampla, na prática,
a proposta de educação inclusiva tem dados pequenos passos e a compreensão correta acerca
do que significa “incluir”, de modo geral, ainda não está no domínio dos professores. Parece
que houve apenas a mudança do local de funcionamento da Educação Especial: da escola
especial para a escola regular. Isto porque, a nosso ver, os alunos com deficiência e/ou
transtornos globais do desenvolvimento, na concepção da maioria dos professores, é de
responsabilidade de especialistas, eximindo-se assim, de sua participação na culpa do fracasso
escolar destes educandos. Ou seja, precisamos saber mais para caminharmos mais
firmemente.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO, JOGOS E CAPOEIRA: Uma experiência na educação infantil
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RESUMO: O presente trabalho objetivou qualificar a prática docente através do Estágio
Supervisionado como experiência formativa de licenciandos do Curso de Educação Física do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará campus de Limoeiro do Norte na
educação infantil. A vivência com o Estágio Supervisionado ocorreu na Escola de Ensino Infantil
e Fundamental Francisco Jaci Luz localizada na Rua Antônio Ribeiro de Castro no Bairro Bom
Nome em Limoeiro do Norte – CE. Primeiramente, realizamos a fase de preparação para a
observação através de: estudos teóricos focalizados nos temas: legislações da educação
infantil, estágio como ferramenta imprescindível na formação docente, abordagens
metodológicas de ensino da educação física, dentre outros. Posteriormente, fomos a campo
realizar a observação visando coletar dados em seus aspectos materiais, físicos e
socioeconômico da referida escola, bem como, as características, desafios e possibilidades do
corpo docente, discente, direção e equipe técnica. Nesta etapa do Estágio Supervisionado
participamos de oficinas sobre a cultura corporal, incluindo a demonstração e a produção de
jogos, selecionamos atividades e brincadeiras educativas e planejamos um circuito recreativo
com os elementos da cultura corporal. Por fim, realizamos a fase de intervenção, por cerca de
40 horas, na instituição escolar acima mencionada. Durante a intervenção em sala de aula
efetuamos diversas atividades corporais vinculadas ao conteúdo da educação infantil
objetivando desenvolver atitudes sociais, habilidades motoras e aspectos cognitivos através
de jogos e capoeira modalidades essas encontradas na cultura corporal. Os resultados
proporcionaram aprendizagens e saberes teórico-práticos aos licenciandos em relação à
formação dos educandos da educação infantil, despertou reflexão crítica sobre a importância
do estágio na formação do futuro docente. Além de ter revelado diversas abordagens
metodológica da educação física como experiências significantes da praxe docente do
processo de formação do professor. A experiência também contribui no desenvolvimento
infantil dos alunos da instituição educacional nos aspectos cognitivos, motores e de
socialização através de ações lúdico-pedagógicas.
Palavras-chave: Educação Infantil. Estágio Supervisionado. Educação Física.
1 INTRODUÇÃO
A educação infantil vem se configurando palco de intensos debates no campo
educacional. Desde a homologação da Constituição Federal de 1988, e da Lei nº 9.394/96 de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o atendimento de crianças de 0 a 5 anos em
espaços coletivos passou a ser considerado na Educação Básica. Nesse sentido, muitos
documentos já foram elaborados e muitas pesquisas foram realizadas buscando colaborar
especificamente com a dimensão educativa e pedagógica dessa etapa da Educação Básica.
O Estágio Supervisionado tem se configurado uma oportunidade de aquisição do
conhecimento profissional docente, como também a porta de entrada para os saberes da
docência advindos da prática pedagógica (PIMENTA; LIMA, 2004). Com base nessa
perspectiva, este artigo foi estruturado a partir de uma experiência vivenciada na Escola de
Ensino Infantil e Fundamental Francisco Jaci Luz no município de Limoeiro do Norte através da
Disciplina Estágio Supervisionado I, modalidade educação infantil vinculada ao Curso de
Licenciatura em Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará.
A experiência buscou refletir criticamente as dificuldades e os desafios enfrentados
pelos professores da educação infantil no contexto da educação pública. Para tanto, buscamos
contribuir nos aspectos cognitivos, motores e sociais das crianças da referida escola, através
da intervenção docente. O estágio supervisionado priorizou o desenvolvimento de atividades
lúdicas e próprias da infância, embasado nas modalidades de jogos e da capoeira em
consonância com a idade cronológica da turma. Desta forma, trabalhamos a cultural corporal
explorando atividades a lúdicas que auxiliasse no desenvolvimento da criança nos diversos
aspectos da aprendizagem.
O desenvolvimento dos jogos e da capoeira partiram de reflexões em relação à
necessidade de trazer desafios, movimentos e até mesmo possibilitar “nostalgias” da
esquecida prática corporal afrodescendente da era colonial e escravocrata no Brasil. Inerente
aos seus desdobramentos sócio-políticos, transcendendo assim a centralidade da técnica da
capoeira.
Esse trabalho demarcou a sua relevância por sistematizar uma experiência de estudos
bibliográficos, como também a coleta de dados empíricos em decorrência do estágio como
disciplina fundamental para a formação inicial dos professores em formação. O estágio
supervisionado possibilitou reflexões para além do currículo da formação individual,
proporcionou o desenvolvimento de práticas que contém um olhar sensível para as
dificuldades e os desafios da educação infantil.
2 O ESTÁGIO E A LEGISLAÇÃO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Em 1947 pelo Decreto-Lei nº 4.073 viabilizou-se a regulamentação do estágio no Brasil,
com o objetivo de fornecer um período de trabalho ao aluno-formando, sob orientação do
profissional docente. Em 1967 o Ministério do Trabalho e da Previdência Social aprovou a
Portaria de nº 1.002, que concedeu aos estagiários oriundos de faculdades e de escolas
técnicas o direito a contrato com carga horária por tempo determinado. Entre 1970 a 1975
foram sancionados outros documentos que regulamentaram os estágios prioritariamente em
cursos do ensino superior, a exemplo citamos os cursos de engenharia, tecnologia, economia
e administração. Em 1996 a Lei nº 9.394 de Diretrizes e Base da Educação Nacional aportou
em seus dois primeiros artigos a importância do estágio como agregador saberes e
conhecimentos aos estudantes em sua caminhada formativa para a vida profissional.
(INSTITUTO EUVALDO LODI, 2010)
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Atualmente, o estágio está dividido em dois tipos, obrigatório e não obrigatório. O
estágio supervisionado abordado nesse artigo encontra-se compreendido como requisito
obrigatório, ou seja, “é aquele que assim está definido no projeto pedagógico do curso, cuja
carga horária constitui requisito para aprovação e obtenção do diploma. ” (INSTITUTO
EUVALDO LODI, 2010, p. 24)
O estágio supervisionado tem a sua relevância, pois “assume o caráter de formação
contínua, tendo como base a ideia de emancipação humana. ” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 126127). Além disso, as mesmas autoras ressaltam que o estágio passa a ser a experiência viva da
prática docente, em razão da relação de aprendizagem entre professores-alunos. Os
professores além de ensinarem, também aprendem, e os estudantes avançam com as suas
próprias vivências.
Outro aspecto salientado por Pimenta e Lima (2004) é a possibilidade das reflexões por
parte dos alunos-professores com relação às mudanças empreendidas no mundo do trabalho,
as políticas públicas e as práticas educacionais muitas vezes, são associadas nos processos
qualitativos para a certificação durante a graduação.
3 O ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil passou por várias transformações ao longo da história, chegou à
enfrentada ausência de creches e a centralização nos jardins de infância os quais tinham como
prioridade, os aspectos higienistas, assistencialistas, compensatória. As vertentes
assistencialistas, higienistas e compensatórias fizeram com que, historicamente, houvessem
escassez dos recursos humanos, projetos, propostas governamentais, formação e
especialização para o profissional dessa área, pois com base nessas bastavam-se apenas a boa
vontade, vocação, gostar do que se faz e ter muito amor pelas crianças. (LOBO, 2011 apud
ALVES, 2011). Atualmente, essa realidade tem começado a mudar, uma vez que as escolas
estão trazendo a preparação para alfabetização e a formação integral da criança. (ALVES,
2011).
Além disso, a educação básica, sobretudo a educação infantil cumpriu o papel apenas
de preparação para o trabalho e serem o próximo exército de trabalhadores das indústrias
escravistas do século XIX, isso somente para as crianças pertencente a classe trabalhadora.
Como ressalta Vaughan e Archer (1971) apud Enguita (1989, p. 111) sobre os orfanatos e
jardins de infância que perdurou durante o início da revolução industrial:
Durante a semana trabalhos toscos que os preparam para serem serventes.
Não permito que se ensine a escrever os pobres, pois meu objetivo não é
convertê-los em fanáticos, mas formar os baixos estamentos para a indústria
e a piedade.

Alves (2011) ressalta que a educação integral da criança, historicamente no Brasil, foi
possível ser discutida somente após a Constituição Federal de 1988, passando pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) de 1996 criando desta forma, cenários para debates no âmbito educacional.
Nesse contexto, muitos documentos legais, dentre eles estão os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil e Plano
Nacional de Educação) fomentaram propostas curriculares para o cotidiano escolar da
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infância. Como instrumentos norteadores da educação básica, atenderam algumas
perspectivas da educação infantil no contexto da sociedade contemporânea.
Desde o Século XVIII começaram as preocupações e debates diretamente ligados ao
ensino-aprendizagem para o desenvolvimento pleno da criança, principiado na pedagogia de
Froebel que preconizava o desenvolvimento da criança partindo da curiosidade espontânea,
salientando sempre do mundo externo para o mundo interior, do mais simples para o mais
complexo, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato (SILVA, 2015).
Depois Piaget e sua teoria dos estágios, no qual o desenvolvimento da criança era
linear e dava-se a partir da interação de suas potencialidades com o meio. Segue-se com
Wallon que, diferentemente de Piaget, via a criança em um desenvolvimento conflituoso que
abarca cotidianamente momentos de crises e emocionais na qual gradativamente vai
construindo uma natureza sócio-cognitivo. (COELHO; PISONI, 2012; NUNES; SILVEIRA, 2008;
CERISARA, 1997)
Já Vygotsky ressaltava que a chave principal para o desenvolvimento da criança era a
sociedade, a cultura, a linguagem e suas inter-relações. (BASSO, 2011) e na esfera da educação
física temos a psicomotricidade, surgindo em 1970, sendo o primeiro movimento “com ato de
aprender, com os processos cognitivos, afetivos e psicomotores, buscando garantir a
formação integral do aluno. ” (DARIDO; NETO, 2015, p. 7).
4 ABORDAGENS METODOLÓGICAS DO ENSINO INFANTIL NA EDUCAÇÃO FISICA
Abordagem metodológica do ensino infantil está intrinsecamente ligada às diversas
possibilidades de ensinar, onde nesse processo o docente pode utilizar uma ou mais
abordagens. Porém os recém-formados tendem a reproduzir as abordagens de ensino dos
seus antigos professores em decorrência da inexperiência. (RANGEL et al, 2010). Por isso, fazse necessário conhecer as diversas abordagens, a fim de decidir por uma que favoreça as
práticas do profissional de educação física que atua na educação infantil.
Historicamente, as abordagens do ensino infantil foram se modificando conforme os
avanços dessa modalidade de ensino. No Brasil, as primeiras escolas priorizavam as
abordagens militaristas, “esportivistas” e mecanicistas. Porém, a partir de 1980 surgiram-se
concepções, como a psicomotricidade que conforme a sociedade brasileira de
psicomotricidade – SBP (2018) está:
Baseada numa visão holística do ser humano, a psicomotricidade encara de
forma integrada as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas,
psicolinguísticas e motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num
contexto psicossocial.

A abordagem desenvolvimentista de acordo com Tani (2008) centraliza o movimento
humano como a essência de preocupação da educação física escolar, desta forma o ser
humano é interpretado por sua interação com meio ambiente e com o ciclo social, formando
uma crescente ordem de significados e ressignificações. Paralelo ao desenvolvimentismo,
temos o construtivismo que diferencia por sua abrangência, ou seja, essa vertente educacional
significa:
A ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente,
o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado.
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Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o
simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por
força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária
ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há
psiquismo nem consciência e, muito menos, pensamento. (BECKER, 1992.
p.8)

Além desses três tipos de abordagens acima destacadas, temos também a abordagem
crítica-emancipatória, que expressa o processo de ensino e aprendizagem em prol de tornar o
aluno partícipe nos diversos segmentos sociais, preponderantemente, os culturais e
esportivos. Ou seja, o aluno é ensinado para emancipar-se e ter capacidade de pensar criativo,
independente e reflexivo. (KUNZ, 1994). Essa abordagem dialoga com os Parâmetros
Curriculares Nacionais os quais apresenta a finalidade de romper com as práticas tecnicistas
dentro do universo escolar tendo em vista nova cultura escolar de formação. (DARIDO;
RANGEL, 2015).
Essa pesquisa utilizou para a realização da regência a abordagem metodológica de
ensino critica-superadora, buscando discutir a realidade social em que vivemos e superar a
visão “esportivista” através da crítica social, fundamentada em (RANGEL et al, 2010). A
abordagem metodológica crítica-superadora emprega uma área de conhecimento conhecida
como Cultura Corporal ou Cultura Corporal de Movimento. Dentro dela podemos abordar
Jogos, Esporte, Capoeira, Ginástica e Dança (COLETIVO DE AUTORES, 1992).
5 OS FUNDAMENTOS E A METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA
Partimos do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física
do IFCE campus Limoeiro do Norte, que preza por uma proposta de formação geral e especifica
sólida e pautada na qualificação de profissionais:
Para lidar com as exigências contemporâneas, na ressignificação do processo
educativo, a prática docente e a aprendizagem, a responder desafios, a gerar
e aperfeiçoar conhecimentos, a partir do desenvolvimento de suas
habilidades de aprender e de criar permanentemente. (PROJETO
PEDAGÓGICO - CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA, 2011, p. 10).

A Disciplina de Estágio Supervisionado I, da Educação Infantil, foi extraída do Projeto
Pedagógico do Curso de Educação Física se constituiu o ponto de partida para os estudos
qualitativos tendo como requisito acadêmico a produção de um artigo científico sobre o relato
da experiência formadora com a docência.
O Estágio contemplou uma carga horária de 100 horas/semestre, dividas em: 30 horas
de fundamentação teórica, 30 horas em período de observação e 40 horas de regência. A
observação e regência foram realizadas na E. E. I. F Francisco Jaci Luz no centro de Limoeiro do
Norte – CE. Estruturamos o planejamento, a partir das reflexões provenientes dos estudos
teóricos e da fase de observação. O planejamento incluiu atividades diversas, que foram sendo
readequadas no decorrer da intervenção mediante processo de avaliação.
Durante o percurso da disciplina de Estágio Supervisionado os objetivos dos conteúdos
foram traçados no plano de aula diário como instrumento guiador das práticas desenvolvidas
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na fase da intervenção. Desta forma, atentamos para os desafios que impediam o alcance dos
objetivos durante o período da vivência docente.
Abordamos os conteúdos que envolveram jogos e capoeira, previamente selecionados
mediante a observação e nossas reflexões sobre os estudos teóricos. Todavia, a capoeira foi
utilizada com o objetivo de demonstrar algo novo e que proporcionasse movimento as
crianças daquela instituição, tendo em vista que elas a todo e qualquer instante estão jogando
ou brincando como ressalta os autores Darido e Rangel (2015). Buscamos nessa modalidade
da cultura corporal demonstrar o desconhecido ou na verdade o esquecido que descende das
eras coloniais e escravocratas do Brasil.
Deste modo, de maneira lúdica, executamos em nossa regência a modalidade da
capoeira explorando seus princípios e fundamentos. Pois como salienta Coletivo de Autores
(1992) é necessário que a educação física resgate a capoeira enquanto manifestação cultural
brasileira, para que os alunos conheçam e venham se interessar por este conteúdo ao ver seus
desdobramentos culturais, políticos dessa luta/dança, que, certamente, refletirá para além da
técnica dos fundamentos.
A elaboração do planejamento contou com o embasamento teórico de Darido e Rangel
(2015), Pimenta (2012), Gomes (2011), Alves (2011), Rangel et al (2010), Pimenta e Lima
(2004), Coletivo de Autores (1992) os quais também dialogaram com a produção deste artigo,
bem como, aprimoramento da prática didático-pedagógica prevista no Curso de licenciatura
em Educação Física.
A experiência demarcou três momentos formativos, a fundamentação teórica, a
observações e a regência, onde respectivamente, o primeiro preza pela compreensão da
prática e o aperfeiçoamento da teoria, o segundo busca conhecer a realidade da escola,
principalmente, no que tange a assuntos didático-pedagógicos, e partindo disso buscamos no
terceiro momento deixar nossas contribuições ao constatar nossas aprendizagens
relacionadas à turma do infantil V na qual estagiamos.
6 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os desafios a serem enfrentados no campo da educação infantil são inúmeros, dessa
forma a experiência vivenciada possibilitou uma percepção sobre as dificuldades, onde
buscamos demonstrar nos resultados extraídos das observações e da regência.
Primeiramente, observamos como material didático: livros, apostilas, cadernos, folhas
instrutivas, lápis para escrever e colorir, borracha, massa de modelar e diversos brinquedos.
Porém notou-se poucos materiais que voltasse para a educação física, deste modo podemos
notar aulas que os aspectos cognitivos cotidianamente sobressaíam as atitudes sociais e
principalmente as habilidades motoras.
Deste modo, chegamos na necessidade de intervimos com inúmeras ações lúdicopedagógicas pautadas em jogos e brincadeiras, pois como salienta Darido e Rangel (2015, p.
160) é “impossível pensar em uma criança que não brinque ou jogue”. Além disso, nos
preocupamos em mostrar a capoeira como um conteúdo novo, quase sempre inexistente no
ensino infantil. Desta forma, através dessa modalidade utilizamos os fundamentos da capoeira
para que a criança da instituição pudesse conhecer ou até mesmo se interessar sobre essa
luta. Para que tanto os aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais estivessem,
incessantemente, em equilíbrio dinâmico. Como também as aulas se tornassem menos
estáticas, metódicas e mais “lúdicas”.

208

Outro ponto importante a ser assinalado foi à falta de infraestrutura sobre os aspectos
recreativos. A escola dispõe de piso concretado, não possuindo nenhuma área arenosa para
executar atividades que exijam movimentações mais intensas. Em situação mais crítica
podemos ressaltar que as áreas ditas “áreas para as crianças brincarem”, possuem colunas de
concreto e se apresentam a todo o momento no sol causticante.
Por fim, os resultados de nossas intervenções apontam diversas situações desafiadoras
embasadas nos relatos da direção escolar. Segundo os dados fornecidos pela direção, os
alunos possuem em seus núcleos familiares, grande incidência de problemas sociais tais como:
gravidez na adolescência, relação familiar conturbada, uso de entorpecentes e além dos
índices de criminalidade. Constatamos também a inexistência de um plano de enfrentamento
destes problemas. Diante do exposto, buscamos através de diversas atividades interiorizar nas
crianças atitudes sociais da convivência pacífica, dentre elas, estão atitudes de solidariedade,
colaboração, coletividade, fraternidade, respeito, alteridade.
Parafraseando Zabala (1998), a dimensão atitudinal engloba valores, atitudes e normas
que devem ser interiorizados a partir de aprendizagens intuitivas e reflexivas, partindo dessa
clareza e considerando tais reflexões, talvez os profissionais possam ser estimulados a
construírem uma estrutura educacional que dialogue por novos caminhos no sentido de
favorecer o êxito dos processos de ensino e aprendizagem, bem como o bem-estar social da
comunidade. No cômputo geral, os resultados evidenciaram aprendizagens significativas aos
estagiários formandos, como também trouxeram contribuições aos profissionais atuantes na
educação infantil ao ser incorporado a cultura do movimento na rotina das crianças.
7 CONCLUSÃO
Dado o exposto, refletimos sobre as dificuldades e os desafios da educação brasileira,
sobretudo relacionada à educação infantil. Observamos ainda, a falta de incentivo e a ausência
de melhoria na infraestrutura, na valorização dos profissionais, bem como ausência de uma
política de qualificação para os que atuam nessa etapa educacional. Percebemos que
historicamente a educação infantil contabilizou avanços e retrocessos, e apesar dos seus
avanços esse segmento da educação básica ainda carece em vários fatores.
Paralelamente a isso, através dos estágios e seu incentivo nas bases curriculares das
licenciaturas, os formandos poderão olhar transversalmente percebendo essas dificuldades,
desafios, que muitas vezes, acabam deixando a mercê por conta da preocupação exacerbada
com o currículo profissional. Ao invés de utilizar seus arcabouços teórico-práticos ao longo da
graduação, para possíveis intervenções significantemente positivas na educação infantil.
Os estudos teóricos revelaram que historicamente, a educação infantil foi
desenvolvida na hegemonia político-econômica centrada nos orfanatos e jardins de infância
e tinha como preocupação atender somente aos aspectos assistencialistas, higienista e de
preparação para o trabalho.
Foi perceptivo também neste trabalho que somente no século XVIII através de Froebel,
Piaget, Wallon, Vygotsky e dentre outros, foi inserida a discussão de uma educação infantil
pautada no desenvolvimento pleno (aspectos cognitivos, motores e sociais) da criança. E que
no Brasil a perspectiva da formação integral vai surgir com mais intensidade após a
homologação da Constituição Federal de 1988, que motivou a criação de outros instrumentos
legais tais como: a institucionalização da Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros.
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Vimos através das vivências na observação e na regência que a escola onde se deu o
estágio supervisionado, carece de infraestrutura adequada, tal como, gestores e docentes,
carecem de qualificação adequada ao desenvolvimento profissional, além de incentivo
financeiro desses profissionais responsáveis pela educação infantil.
A experiência evidenciou alguns desafios macros e micros, dentre estes, a ausência de
uma política de formação para o corpo docente da educação infantil, a precária infraestrutura
e de menor proporção à falta de materiais didático-pedagógicos no âmbito escolar. Por fim,
ressaltamos que o tempo do estágio foi simplório em relação à fase da observação e da
regência. O tempo foi insuficiente para fazermos uma análise mais aprofundada, de caráter
mais consistente. A partir disso, ressaltamos a necessidade de mais pesquisas, e mais
aprofundamento do referencial teórico e das práticas docentes da Escola de Ensino Infantil e
Fundamental Francisco Jaci Luz.
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O USO DE PAPEL MACHÊ COMO FERRAMENTA LÚDICA NO ENSINO DE FISIOLOGIA HUMANA:
relato de experiência do PIBID/Biologia
Jean Carlos Souza Silva
Francisca Tayná da Silva Gomes
Ruth Mireles Rodrigues de Moura
Anairam Medeiros e Silva
RESUMO: O processo de ensino-aprendizagem de Biologia é dotado de diversos desafios, em
especial, no processo de transmissão e fixação do conhecimento, que por muitos alunos, é
tido como complexo e de difícil memorização dos mecanismos. É notório que a aplicação de
metodologias lúdicas no ensino de biologia tende a facilitar a compreensão de conteúdos
complexos, e também ajudar na memorização de mecanismos e processos biológicos, sendo
as técnicas bastante empregas no ensino dessa disciplina. É de conhecimento geral que a arte
pode ser trabalhada das mais diversas formas em conjunto com as outras disciplinas, e um
instrumento bastante usado é o papel machê (uma massa feita com papel picado embebida
na água, coado e depois misturado com cola e gesso). A presente investigação permitiu avaliar
a viabilidade na fixação dos conhecimentos práticos de Fisiologia Humana, utilizando papel
machê como ferramenta lúdica no processo de aprendizagem. Sendo assim, o trabalho foi
realizado pela equipe do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) pertencente ao
curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Dessa
forma, a atividade prática foi aplicada em quatro turmas de segunda série do ensino médio
do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, que visou em propor aos alunos a
construção de órgãos dos mais diversos sistemas corpóreos com papel machê, onde eles
poderiam fazer a comparação da arte produzida com as peças do torso anatômico. Então a
produção das peças anatômicas em miniatura pelos alunos de Biologia teve como principal
função oportuniza-los a fugir da dimensão apenas das figuras do livro didático e poder
compreender tridimensionalmente as propriedades morfofuncionais dos órgãos humanos e
consequentemente dos sistemas do corpo humano, bem como, colocar em prática suas
habilidades artísticas na construção das formas do corpo. Tal elaboração permitiu, ainda, fazer
com que os discentes tivessem uma memorização aprimorada das estruturas biológicas dos
sistemas, relacionar as estruturas com suas posições topológicas e também correlacionar a
forma com a função das estruturas, ou seja, com o uso papel machê como ferramenta lúdica,
o docente de Biologia pode facilitar o entendimento de processos biológicos complexos e até
mesmo dinamizar o ensino de Biologia nas escolas públicas e privadas.
Palavras – chave: Arte Biológica, Fisiologia, Didática, Ensino Biológico.
INTRODUÇÃO
Os docentes, durante o seu desenvolvimento profissional, devem ter a consciência de
que seu planejamento não deve estar baseado apenas no cumprimento das atividades e
conteúdos programados pelos livros didáticos, mas incluir em suas aulas atividades
diferenciadas que proporcionem o desenvolvimento e a criação de atividades práticas, que
dinamizem as aulas, impedindo assim apenas o uso dos livros didáticos. Segundo André
(2001), partindo do ponto em que a formação do educador ocorre inicialmente na e para a
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prática docente, o ensino é uma atividade difícil, arriscada e contextual, que demanda de um
conhecimento experimental e criativo. Com isso surge a grande importância de formar
profissionais que sejam capazes de pensar sobre o método direcionado a sala de aula e o seu
contexto de formação.
Sabe-se que no mundo atual, os adolescentes são movidos por meio da tecnologia.
Essa por sua vez, pode ser uma grande inimiga para os professores na sala de aula. Isso porque
lecionar tornou-se um desafio que tem ganhado cada vez mais notoriedade e atenção, tanto
nos meios acadêmicos, quanto na sociedade de um modo em geral (Mello e Damasceno, 2006;
Fornaziero et al, 2010; Carvalho e Novo, 2005). Fazendo com que os professores encarem o
desafio de sair em busca de novos métodos que visa facilitar a compreensão do conteúdo por
parte dos estudantes (Alves et al, 2011; Franchini et al, 2008).
Em pleno século vinte e um, ainda podemos encontrar professores com metodologias
super tradicionais. Aqueles que utilizam em suas aulas, um único recurso: o livro didático. Esse
instrumento ainda é comumente utilizado como um manual, uma fonte de textos, ilustrações
e atividades desenvolvidas, na maioria das vezes, quase na íntegra ou em sua sequência
original (Rodrigues e Terrazan, 2011; Neto e Francalanza, 2003). Apesar de proporcionar uma
enorme acessibilidade dentro das salas de aulas, os professores devem utiliza-los apenas
como algo para se ter uma base, pois, o livro didático comparado ao celular, não é nada
atrativo para adolescentes entediados.
O professor é um ponto referencial para os alunos, pois este possui o conhecimento
que será repassado para seus educandos. Podemos comparar o professor a uma bússola. Pois
será ele que indicará o caminho a ser percorrido. Será através dele, um indivíduo, que outras
dezenas de indivíduos irão desvendar e aprender coisas fascinantes. Porém, esse feedback
positivo só irá acontecer se o professor estiver disposto a abdicar do tradicionalismo em suas
aulas, tornando-as atrativas para seus pequenos curiosos.
Meta. Método. Metodologia. São palavras chaves para o corpo docente. A meta de
todo professor deveria ser: repassar o conteúdo aos alunos de forma eficaz e fugindo da
tradicionalidade. Seu método consistiria em alternativas diferentes para se trabalhar o
conteúdo, de forma que todos os presentes na sala de aula fossem capazes de o entender.
Por último, para sua metodologia, existem inúmeras possibilidades de realizar algo atrativo,
mas sem deixar de repassar o conteúdo programado com uma qualidade ruim. Trechos de
filmes, séries, livros e por último e que vem sendo bastante utilizado: modelos didáticos.
Tanto para se ter um desenvolvimento no saber científico quanto para o saber
artístico, ambos dependem da criatividade, da curiosidade, da produção, pois são capazes de
gerar interpretações da realidade as auxiliando no desenvolvimento do aluno como humano
(ROCQUE et al, 2007).
Entretanto, a arte esta sendo distanciada cada vez mais do meio científico durante a
sua modernidade, de tal forma que, nos dias atuais no âmbito do meio acadêmico esta arte
não esta sendo tão reconhecida como produtora e incentivadora do conhecimento, visto que,
estão sendo colocada cada vez mais como uma ferramenta para auxiliar no ensino, ao invés
de sua importância na construção do conhecimento cientifico e suas relações sobre o
ambiente e o próprio ser humano (FERREIRA, 2012).
Esta perspectiva limitada e até um pouco arcaica das potencialidades do saber artístico
se torna ainda pior no ponto de vista histórico e social do povo brasileiro, pois esta relacionada
a uma cultura de procedência até então tecnicista que em muitos sentidos desvaloriza e acaba
não ligando sobre a importância da arte. Se tornando uma grande resistência e dificuldade
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para os educadores, pesquisadores e instituições que propõem, o uso da arte, como uma nova
forma de ensino no meio acadêmico. Nas palavras de Solange de Souza Vergnano:
A tradição cultural e político-educacional do Brasil aponta para uma tendência a
considerar o campo das artes voltado apenas para o lazer e o prazer, enquanto o das
ciências tem sido relacionado à produtividade e à academia. As novas correntes
educacionais, no entanto, reforçam a interação entre saberes, através de propostas
interdisciplinares que instiguem a curiosidade e a capacidade crítica do educando.
(VERGNANO, 2006, p. 183).

Robert e Michele Bernstein no livro “Centelha de gênios” (ROOT-BERNSTEIN, 2001) ao
falar sobre se trabalhar com a criatividade e a curiosidade dos indivíduos se podem abrir novos
horizontes e perspectivas de diferentes formas de adquirir e criar o conhecimento humano,
além do mais, existe a possibilidade de ajudar de alguma forma as pessoas a aprender, não
apenas através das instituições de ensino, mas também por meio de sua vida pessoal, por
meio de uma nova visão do conhecimento e construções inovadoras. Neste livro a criatividade
é abordada como uma motivação ao desenvolvimento humano, e sua importância é dada a
curiosidade, pois ela proporciona a busca por conhecimento. A criatividade e curiosidade
seriam, então, o embasamento do conhecimento, pois tanto para o meio científico como no
meio artístico, ambos atuam no pensamento humano,tornando assim, suas abstrações em
implicações práticas.
Segundo Zuin et. al., (2008) no decorrer das atividades docentes e como estratégia de
tornar as aulas mais dinâmicas, o educador necessita dispor de recursos didáticos alternativos
como jogos, exercícios, kits pedagógicos relacionados ao conteúdo programado, criados com
o propósito de complementar as aulas as tornando mais atrativas, pois facilitam a
compreensão de temas que são apenas transmitidos de forma expositiva e dialogada,
permitindo a sua visualização e melhor entendimento de determinadas assuntos que até
então eram considerados abstratos pelos alunos.
Desse modo, fazer uma atividade como um jogo pode ser visto como uma importante
estratégia educacional, pois proporciona aos alunos uma ampliação em determinadas áreas
como a cognitiva, afetiva, social e motora, além de uma grande contribuição na construção da
própria autonomia, na criatividade no momento da criação das atividades, sem falar na
cooperação e respeito entre os adolescentes. Para Rizzo (1996), os jogos didáticos devem
estar diariamente presente na sala de aula, sendo de grande importância para o
desenvolvimento dos discentes.
Algumas tendências pedagógicas sugerem que a atividade educativa pode ser
fundamentada em três momentos pedagógicos (Delizoicov, Angotti, 1992). Esse primeiro
momento constituiria na elaboração de uma hipótese ou problemática. Com isso, os alunos
teriam como objetivo principal formar uma ligação entre o conteúdo estudado com situações
reais do cotidiano. Esse momento seria ideal a ser utilizado antes da aplicação de alguma
atividade prática, pois com ele, o professor teria uma base do nível que seus alunos possuem
a respeito do futuro assunto a ser abordado. O segundo momento é onde ocorre a
organização do conhecimento. Após ter uma breve noção do saber dos alunos, o professor
deve utilizar esse momento para listar os conceitos e definições corretas. Esse momento
também poderá ser utilizado para tirar dúvidas e consertar os erros dos conceitos caso algum
aluno o tenha errado. O terceiro momento resulta na verificação de aprendizagem do aluno.
Este podendo ser por meio oral, teórico ou prático.
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Tendo em vista melhorar e facilitar o entendimento dos termos e conceitos por parte
dos discentes, os professores trabalham os conteúdos sobre as diversas funções do organismo
vivo de forma separadamente em aparelhos ou sistemas. Essa estratégia, contudo, não
garante o conhecimento dos alunos sobre o seu funcionamento no corpo humano, uma vez
que esses aparelhos são vistos de forma individual, de uma maneira que permite entender
que seu funcionamento seja isolado dos demais sistemas. Isto se torna cada vez mais
agravado, pelo fato dos educadores não promoverem uma interação entre esses aparelhos,
pois suas funções ocorrem em conjunto, uma dependendo da outra para manter o equilíbrio
do corpo humano, pois o organismo funciona como um todo (Ferreira et al., 2002).
Ao serem abordadas as funções essenciais para manter o funcionamento do corpo
humano, sendo realizadas por diversas estruturas, órgãos e sistemas, é importante salientar
as interações existentes entre os diferentes tipos de aparelhos, como também a interação do
corpo e o ambiente, visando a importância da relação entre o indivíduo e sua manutenção
para o equilíbrio eficaz que caracteriza o estado de saúde (Brasil, 1999).
É função do docente propor e apresentar as relações que existem entre os fatos e os
conceitos, proporcionando uma conexão entre o tema e tirando toda e qualquer dúvida
existente sobre o tema e retornando ao principio sempre que necessário (Krasilchik, 1996).
Partindo-se da hipótese de termos educacionais, o conhecimento que o estudante
adquire e aprende por si mesmo é mais relevante do que o aprendizado por meio da
comunicação por outros indivíduos, o desenvolvimento do método da construção do
conhecimento é mais importante que o conhecimento em si, é importante salientar que além
de os indivíduos buscarem novas formas de conhecimento e contribuírem para a construção
de um melhor método de aprendizagem, é importante que o responsável por esse processo
seja o próprio estudante, pois ele será o protagonista atuante que desenvolverá o seu
desenvolvimento cognitivo (DUARTE, 2001).
Para que esse desejo pertencente aos discentes se torne mais frequentes, é
aconselhável e interessante que o material didático e as metodologias aplicadas sejam mais
dinâmicas e interativas para a participação dos alunos, desta forma, se referindo ao caso do
ensino de biologia, um caminho a ser indicado é o diálogo junto com a arte, na expectativa da
autonomia de criação de novas ideias. Essa nova tática de construção do conhecimento
passará a fazer parte, então, de sua nova cultura, e deixando assim de ser apenas uma
memorização dos conteúdos trabalhados (DELIZOICOV et al., 2002).
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Aprimorar o aprendizado de Fisiologia Humana por meio do papel machê como
ferramenta lúdica em aula prática laboratorial, bem como, aguçar os dons artísticos biológicos
dos alunos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪ Oportunizar um ensino diferenciado de Fisiologia Humana aos alunos do Ensino
Médio.
▪ Identificar a viabilidade de novas ferramentas de ensino de Fisiologia Humana nas
escolas públicas;
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▪
▪
▪
▪

Averiguar a funcionalidade do papel machê como ferramenta lúdica de ensino
biológico;
Incentivar interdisciplinaridade como agente promissor de aprendizagem;
Apoiar os dons artísticos dos alunos com fins biológicos;
Facilitar a aprendizagem dos processos morfofisiológicos com interação didática.

METODOLOGIA
A investigação se deu com a seleção de quatro turmas de segunda série do ensino
médio do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana. A aplicação fazia parte de um
ciclo de aulas práticas que estavam sendo realizadas em todas as turmas, com temas
específicos de suas séries e que já tinham sido ministrados pelo professor titularem da
disciplina. As semanas de aula prática fazia partes do projeto do programa de bolsas de
iniciação à docência (PIBID) onde os bolsistas preparavam aulas práticas para as turmas de
ensino médio com seus respectivos conteúdos trabalhos.
A proposta teórica imposta aos bolsistas foi de uma aula prática de Fisiologia Humana
utilizando os recursos didáticos disponíveis de modo que pudesse facilitar a compreensão dos
alunos acerta dos conteúdos morfofisiológicos. O roteiro de práticas foi montado com base
nos conhecimentos prévios dos alunos sobre o conteúdo.
A aula prática se iniciou com uma abordagem geral e uma explanação sobre os
sistemas do corpo, a fim de recapitular os conhecimentos de sala de aula. Com o intuito de
ficar mais interessante, a explanação teórica foi realizada utilizando o torso anatômico para
mostrar os diferentes órgãos e a integração dos sistemas do corpo. O torso foi desmontado e
explicado a função de cada órgão e a correlação com o seu sistema.
O protocolo de prática se repetiu em todas as turmas, sendo realizado em mesma
sequência de ordem. Após a explanação, os alunos foram separados em quatro equipes
contendo aproximadamente seis alunos por equipe. Os mesmos entraram em um consenso
para a escolha do sistema do corpo que tivessem a maior dificuldade de memorização ou que
simplesmente achassem mais interessantes. Os sistemas variaram de cada grupo e turma, mas
os mais escolhidos no geral foram o respiratório, cardiovascular e renal.
Sendo assim, o papel machê foi produzido em casa pelos bolsistas e levado para a sala
de aula na sua forma pronta, juntamente com tintas, réguas, pinceis e espátulas para
manusearem e moldarem a massa. Os sistemas foram divididos em órgãos para cada aluno da
equipe que após a confecção iriam apresentar à turma seus resultados e mostrar a sua
localização topográfica no torso. A participação e interação dos alunos foram bastante
satisfatórias os modelos didáticos produzidos e alcançaram um nível fantástico.
Dessa forma, a oficina de construção dos modelos didáticos foi auxiliada pela monitora
de biologia da turma que também fez a sua abordagem teórica para os colegas, os bolsistas
do programa PIBID, a professora titular que é supervisora do programa PIBID e a
coordenadora institucional do PIBID/Biologia também participou da oficina de confecção dos
órgãos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta metodológica desse trabalho foi idealizada por meio da arte expressiva,
onde foi unificada ao conteúdo de Biologia. Essa estratégia didática foi utilizada com base na
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facilidade que o ser humano carrega consigo de transmitir e transformar seus pensamentos,
forma de se expressar e refletir, através da arte.
Segundo Trivelato (2005) o estudo dos diversos sistemas do corpo ocorre de forma
mecânica e reducionista, o que pode acarretar em uma desarticulação de conceitos e ideias
por parte dos estudantes, decorrente da falta de uma continuidade por meio da qual estes
sistemas poderiam se integrar num mesmo corpo. Ademais a figura 1 mostra a interação dos
alunos durante a realização da prática.

a

b

f

c

d

e

Figura 2: Execução da aula prática utilizando o papel machê na contrução dos orgãos do sistema. a)
Inserção da fundametação teórica e explanação do resumo sobre os sistemas; b) alunos construindo os
orgãos com o auxílio do torso; c) bolsista do PIBID explanando a composição dos orgãos do torço a
identificação topológica dos orgãos, além de elucidar uma breve introdução aos sistemas; d) vista lateral
dos alunos construindo os seus modelos e o auxílio do aluno bolsista; e) monitora de biologia explicando
para os colegas o torso e a integração dos sistemas com finalizade de auxiliar na escolha do sistema
desejado; e) visão geral de toda a turma interagindo durante a explanação teórica. Fonte: Ruth Mireles.

Fugindo das básicas e repetitivas imagens presentes nos livros didáticos, os alunos da
2º série do ensino médio realizaram uma atividade prática grupal, onde teriam que reproduzir
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um dos sistemas fisiológicos do corpo humano utilizando apenas papel machê, tintas e a
ferramenta mais importante: sua imaginação.
Após a explicação do assunto sobre os sistemas, os alunos foram divididos em
pequenos grupos e foi lhes dado um sistema do corpo humano, sendo eles o sistema
respiratório, renal, esquelético e digestório, onde os componentes o reproduziram. Eles
utilizaram como instrumento base, o torso humano, assim como imagens do livro de Biologia.
Foi observado que alguns possuíam dons artísticos e perspectivos um pouco melhores que os
outros, pois demonstraram muita facilidade ao tridimensionalizar o modelo proposto, seja
utilizando um tamanho padrão para cada componente do sistema, ou na forma de manusear
as tintas e o papel machê.
Os alunos levaram cerca de uma aula para completar a tarefa proposta. Após todos os
modelos prontos, cada grupo escolheu um de seus componentes para que esse apresentasse
a turma seu modelo e falasse sobre as principais características do seu sistema, tais como seus
membros, funções.
CONCLUSÃO
Em suma, a prática do ensino de fisiologia utilizando artifícios artísticos é de grande feito nas
aulas de biologia das escolas publicas, uma vez que é de fácil aquisição os materiais utilizados, baixo
custo, uso coletivo e proporciona aos alunos um aprendizado de forma significativa e lúdica. A
validação do uso de papel machê como utensílio artístico para o ensino é significativa primazia, pois
atende todas as necessidades, podendo assim ser substituída por massa de modelar caseira ou
outro similar. Nesse sentido, trabalhar Fisiologia Humana nas escolas usando ferramentas lúdicas e
interativas trás um grande diferencial, pois os alunos podem ficar a conhecer melhor a interação
morfofisiológica dos sistemas e aprender de forma mais lúdica um conteúdo que acidentalmente
por ser ministrado de forma decorativa.
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A UTILIZAÇÃO DO CAÇA PALAVRAS NO ENSINO DE QUÍMICA
Lucas Franklin dos Santos Souza
Mikaele Oliveira de Souza
Tomaz Guilherme Pereira de Sena
Kelânia Freire Martins Mesquita
RESUMO: A disciplina de química vista no ensino médio é caracterizada pelos próprios alunos
como uma matéria de difícil compreensão. São muitos os estudos publicados que dão conta
do quão abstrata é a sua linguagem, caracterizando-se por suas fórmulas, símbolos e
significados próprios. Este aspecto, além de outros tradicionalmente relatados, como
deficiências em matemática e em raciocínio lógico, se apresenta como mais um desafio para
o professor da rede básica, já que trabalhar os conteúdos de forma tradicional não tem
conduzido adequadamente a maioria dos estudantes no sentido de que estes assimilem o que
muitos autores já classificam como um novo idioma. A utilização de jogos como ferramentas
pedagógicas é algo novo na área de ensino de química, muito especialmente quando
consideramos que um professor em sala de aula com uma gama de conteúdos obrigatórios
para ministrar durante o ano letivo, dificilmente encontrará tempo e apoio para desenvolvêlos, testá-los e aplica-los no contexto escolar. Com esta demanda em mente, os bolsistas do
PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência, do CEIPEV – Centro de
Educação Integrada Professor Eliseu Viana, introduziram o jogo Caça Palavras como uma
metodologia alternativa na tentativa de conseguir a atenção dos alunos para as aulas de
química, bem como a fixação de termos próprios da área. O jogo tinha como objetivo que os
alunos encontrassem as palavras que estavam na grade, com marcação de tempo, e ao
encontrar as palavras, explicariam, logo abaixo, o seu significado ou aplicação. Cada Caça
Palavra criado e aplicado tratava de conteúdos que estavam sendo ministrados pelo professor
em sala de aula, facilitando o aprendizado e a fixação destes conhecimentos pelos alunos. O
método de avaliação da atividade se deu através das respostas obtidas pelos alunos. Na
ocasião os bolsistas analisaram se as relações feitas pelos estudantes estavam de acordo com
o assunto discutido e trabalhado. A atividade despertou nos alunos participantes um maior
entusiasmo pela química além da visível assimilação de conceitos fundamentais. Deve ficar
claro que os jogos não substituem outros métodos de ensino, porém, apresentam-se como
adequados para compor a construção de um planejamento que respeite os estilos de
aprendizagem.
Palavras-chaves: ensino, química, PIBID, jogos.
INTRODUÇÃO
A disciplina de química vista no ensino médio é caracterizada pelos próprios alunos
como uma matéria de difícil compreensão. São muitos os estudos publicados que dão conta
do quão abstrata é a sua linguagem, caracterizando-se por suas fórmulas, símbolos e
significados próprios. Este aspecto, além de outros tradicionalmente relatados, como
deficiências em matemática e em raciocínio lógico, se apresenta como mais um desafio para
o professor da rede básica, já que trabalhar os conteúdos de forma tradicional não tem
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conduzido adequadamente a maioria dos estudantes no sentido de que estes assimilem o que
muitos autores já classificam como um novo idioma.
No caso da disciplina de Química, ao longo de muitos anos, na maioria dos casos,
esta disciplina foi ensinada de forma dogmática, carregada de regras, fórmulas e
informações para decorar e aplicar. Se é frequente ouvir-se dizer que a Química é
uma disciplina difícil, o ensino da mesma tem de levar isso em consideração. Os
professores de Química deparam-se diariamente com alunos desmotivados, que
encaram esta disciplina como uma ciência teórica, praticamente inacessível, pouco
ligada ao quotidiano; algo muito sério, que só interessa aos "cientistas" e onde o
prazer de saber, a alegria de conhecer e o humor não têm lugar. (SARAIVA, 2007 p.
16).

O processo de aprendizagem considerada eficaz se dava através da repetição e
decoração do conteúdo, considerando incapazes aqueles alunos que não conseguissem
reiterar com êxito, tudo o que foi transmitido pelo professor, onde os mesmo eram
responsáveis pelo próprio insucesso escolar.
O cotidiano é um agente facilitador na construção do aprendizado, onde o aluno traz
toda uma bagagem, um conhecimento âncora, em que no contexto escolar aqueles
fundamentos adquiridos pelo aluno serão desmitificados, desenvolvendo assim a
aprendizagem significativa. Mesmo a química estando tão presente no cotidiano dos alunos,
eles não consegue realizar a assimilação dos conteúdos de química vista em sala de aula, com
os acontecimentos que estão presentes no seu dia a dia.
A utilização de jogos como ferramentas pedagógicas é algo novo na área de ensino de
química, muito especialmente quando consideramos que um professor em sala de aula com
uma gama de conteúdos obrigatórios para ministrar durante o ano letivo, dificilmente
encontrará tempo e apoio para desenvolvê-los, testá-los e aplica-los no contexto escolar.
Transmitir o conhecimento de forma dinâmica e atrativa tem sido uma das maiores
dificuldades já enfrentada pelos professores da educação básica.
Segundo FRIEDMAN (1996), os jogos podem ser utilizados como ferramenta na
construção do conhecimento e também no processo de formação do educando. As atividades
lúdicas, além de ser um material que traz descontração, motivação, empolgação e etc. hoje
podem ser utilizadas como ferramenta para fixação e aprendizado de conteúdos, seja qual for
à área de conhecimento.
Os jogos podem assumir diversas funções e apresentar diferentes objetivos: revisão de
conteúdos, na introdução de novos assuntos, como estímulo e motivação para aqueles alunos
que estão desinteressados pela disciplina e não veem importância nenhuma no que está
estudando, ou também como um simples passatempo.
Segundo Kishimoto (1994) para que se obtenha um resultado significativo na aplicação
dos jogos em sala de aula, faz-se necessário que se tenha um equilíbrio entre duas principais
vertentes: caráter educativo e ludicidade. O lúdico está vinculado ao prazer, diversão,
descontração; o caráter educativo a parte do jogo que traz ensinamento, e que vai contribuir
para o aprimoramento intelectual dos jogadores envolvidos.
A aplicação de jogos no ambiente escolar e no processo de ensino-aprendizagem
também possui as suas desvantagens: o tempo gasto com a atividade pode durar mais do que
o planejado, caso quem esteja ministrando o jogo, não esteja totalmente preparado,
pensamentos errôneos adquiridos pelos alunos, de que todos os assuntos deveriam ser

222

ministrados com jogos, falta de materiais e recursos que se fazem necessário para aplicação
do mesmo. (GRANDO, 2000)
Tabela 1. Vantagens e desvantagens dos jogos (Grando, 2000, p. 6)
Vantagens
Desvantagens
- fixação de conceitos já aprendidos de uma - quando os jogos são mal utilizados, existe
forma motivadora para o aluno;
o perigo de dar ao jogo um caráter
- introdução e desenvolvimento de conceitos puramente aleatório, tornando-se um
de difícil compreensão;
"apêndice" em sala de aula. Os alunos jogam
-desenvolvimento de estratégias de e se sentem motivados apenas pelo jogo,
resolução de problemas (desafio dos jogos); sem saber porque jogam;
- aprender a tomar decisões e saber avaliá- - o tempo gasto com as atividades de jogo
las;
em sala de aula é maior e, se o professor não
- significação para conceitos aparentemente estiver preparado, pode existir um sacrifício
incompreensíveis;
de outros conteúdos pela falta de tempo;
- propicia o relacionamento das diferentes - as falsas concepções de que se devem
disciplinas (interdisciplinaridade);
ensinar todos os conceitos através de jogos.
- o jogo requer a participação ativa do aluno Então as aulas, em geral, transformam-se
na construção do seu próprio conhecimento; em verdadeiros cassinos, também sem
- o jogo favorece a socialização entre os sentido algum para o aluno;
alunos e a conscientização do trabalho em - a perda da "ludicidade" do jogo pela
equipe;
interferência constante do professor,
- a utilização dos jogos é um fator de destruindo a essência do jogo;
motivação para os alunos;
- a coerção do professor, exigindo que o
- dentre outras coisas, o jogo favorece o aluno jogue, mesmo que ele não queira,
desenvolvimento da criatividade, de senso destruindo a voluntariedade pertencente à
crítico, da participação, da competição natureza do jogo;
"sadia", da observação, das várias formas de - a dificuldade de acesso e disponibilidade de
uso da linguagem e do resgate do prazer em material sobre o uso de jogos no ensino, que
aprender;
possam vir a subsidiar o trabalho docente.
- as atividades com jogos podem ser
utilizadas para reforçar ou recuperar
habilidades de que os alunos necessitem.
Útil no trabalho com alunos de diferentes
níveis;
- as atividades com jogos permitem ao
professor identificar, diagnosticar alguns
erros de aprendizagem, as atitudes e as
dificuldades dos alunos.
METODOLOGIA
Com esta demanda em mente, os bolsistas do PIBID – Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação á Docência, do CEIPEV – Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, em
Mossoró/RN com turmas do 1° ano de Ensino Médio no turno vespertino, introduziram o jogo
Caça Palavras como uma metodologia alternativa na tentativa de conseguir a atenção dos
alunos para as aulas de química, bem como a fixação de termos próprios da área.
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Cada Caça Palavra criado e aplicado tratava de conteúdos que estavam sendo
ministrados pelo professor em sala de aula, facilitando o aprendizado e a fixação destes
conhecimentos pelos alunos. O método de avaliação da atividade se deu através das respostas
obtidas pelos alunos.
A atividade se trata de um passatempo, onde em uma base quadrada ou retangular,
se encontram letras organizadas, arranjadas e ordenadas de forma aleatória. Tendo como
principal objetivo demarcar e encontrar palavras que estão escondidas na grade.
O desenvolvimento da atividade se deu da seguinte maneira:
1) Apresentação do conteúdo Grandezas Físicas de forma expositiva, relembrando todo
o conteúdo que foi passado pelo professor, afim de que os alunos relembrassem e com
isso obtivessem um bom desempenho no jogo;
2) Aplicação de questionários para avaliação da aula expositiva, logo após a
apresentação;
3) Resolução de exercícios sobre o assunto;
4) Aplicação do jogo Caça Palavras. (Tempo estipulado para o jogo – 30 minutos);
O assunto trabalhado nos caça palavras foi grandezas físicas. Conteúdo introdutório
do primeiro ano, onde se trabalha as grandezas físicas que são utilizadas pelos químicos no
laboratório e também que faz parte do cotidiano de cada aluno, como: volume, massa, peso,
temperatura, calor, densidade, pressão; conceitos sobre cada grandeza e métodos de
conversões de unidades. O livro que foi utilizado como base para criação da atividade foi o da
autora Martha Reis, química volume 1.
Para elaboração do jogo, foi utilizado o site www.educolorir.com (Figura 1).
Figura 1. Imagem do site utilizado para criação do caça palavras.
Fonte. Print screen da tela do site.

Os modelos de caça palavras utilizados na atividade estão apresentados nas figuras
abaixo (Figura 2, 3, 4, 5,6).

224

Figura 2. Modelo de caça palavras utilizado na atividade, tendo como assunto – Grandeza
física: Pressão.
Fonte. Print screen do caça palavras.

Figura 3. Modelo de caça palavras utilizado na atividade, tendo como assunto – Grandeza
física: Massa.
Fonte. Print screen do caça palavras.

Figura 4. Modelo de caça palavras utilizado na atividade, tendo como assunto – Grandeza
física: Temperatura.
Fonte. Print screen do caça palavras.
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Figura 5. Modelo de caça palavras utilizado na atividade, tendo como assunto – Grandeza
física: Densidade.
Fonte. Print screen do caça palavras.

Figura 6. Modelo de caça palavras utilizado na atividade, tendo como assunto – Grandeza
física: Volume.
Fonte. Print screen do caça palavras.
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O jogo tinha como objetivo que os alunos encontrassem as palavras que estavam na
grade, com marcação de tempo, e ao encontrar as palavras, explicariam, logo abaixo, o seu
significado ou aplicação.
A avaliação da atividade foi feita pelos próprios bolsistas do PIBID, onde foi utilizada
como critério principal, a explicação que os alunos davam sobre cada palavra encontrada no
jogo. Aplicou-se o método quantitativo (quantidade de palavras encontradas e de significados
que estavam coerentes) e qualitativo (a resposta dada pelos alunos em cada palavra,
analisando se estava de acordo com o que foi transmitido e também o envolvimento dos
alunos nas outras etapas da atividade, como a aula expositiva sobre o conteúdo) na análise
dos dados.
(...) os estudos quantitativos e qualitativos possuem, separadamente, aplicações
muito profícuas e limitações deveras conhecidas, por parte de quem os utiliza há
longo tempo. Por esta razão, a construção de estudos com métodos mistos pode
proporcionar pesquisas de grande relevância para a Educação como corpus
organizado de conhecimento, desde que os pesquisadores saibam identificar com
clareza as potencialidades e as limitações no momento de aplicar os métodos em
questão (DAL-FARRA; LOPES, 2013, p.71).

A utilização do caça palavras na atividade serviu para mostrar que o mesmo, tem o
poder de ser trabalhado como uma atividade didático-pedagógica.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os alunos que participaram da atividade foram encaminhados para o laboratório de
matemática da escola. Chegando lá, teve a primeira parte da atividade, que foi a apresentação
sobre o conteúdo de grandezas físicas, neste momento os bolsistas interrogavam os alunos
sobre o assunto que estava sendo transmitido, e percebia-se que os mesmo respondiam,
mesmo que em alguma das vezes não estivessem certos. A participação dos alunos mostrou
ser um ponto positivo.
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Em seguida foi passado um questionário como forma de avaliação da aula. Diante das
respostas, pode-se perceber que os alunos gostaram da forma como os conteúdos foram
ministrados e que acharam interessante uma aula com a presença de vários professores de
uma mesma área.
Logo após, aplicou-se um exercício sobre grandezas físicas, tendo como questões:
definição de cada grandeza estudada, conversão de unidades de medidas, diferença entre
massa e peso, temperatura e calor, calcular o volume, densidade e etc. Apesar de ser um
conteúdo básico, pode-se perceber a deficiência que os alunos tinham nas quatro operações
básicas da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, é um dos pontos
responsáveis, pelo não entendimento dos alunos na disciplina de química.
Por fim, utilizou-se do caça palavras, e na análise dos significados dado pelos alunos as
palavras encontradas, mostraram um bom resultado, comprovando o entendimento que os
alunos adquiriram durante a atividade e também com o professor em sala de aula. Mas
também tiveram alunos que apresentaram baixos rendimentos no momento das respostas do
jogo. Isto ajuda a concluir que não se faz necessário a utilização de um único método, e que
não existe o método excepcional onde todos os alunos irão aprender. Todo e qualquer
método utilizado no processo de
ensino e aprendizagem possui suas vantagens, como também, as desvantagens.
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O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE ORGANELAS CELULARES: experiências
inovadoras no processo de ensino-aprendizagem em biologia
Luciane Kely Gonçalves de Lima Martins
Dayseanne Araújo Falcão
RESUMO: O presente trabalho consiste em relatar experiências exitosas no processo de
ensino e aprendizagem em biologia, mais precisamente, no estudo das organelas celulares em
sala de aula através de metodologias ativas mediante construção de modelos didáticos. Este
trabalho teve como público-alvo, alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual
de Educação Profissional Professora Maria Célia Pinheiro Falcão, localizada na cidade de
Pereiro-CE. O conteúdo acima citado, foi desenvolvido, inicialmente, através de pesquisas
bibliográficas realizadas pelos alunos, que se organizaram em pequenos grupos e,
posteriormente, pela confecção de modelos didáticos a partir de materiais alternativos e de
baixo custo como: biscuit, jornal, cola, palitos, tecidos, dentre outros. Após a construção, os
alunos fizeram a culminância com apresentação de seus modelos para a turma, relatando o
que descobriram sobre as organelas expostas por eles, suas funções, estruturas e onde
encontrá-las. O professor atuou como mediador e questionador durante a atividade e sua
avaliação sobre o aprendizado dos estudantes foi realizada através de desafio. Utilizando o
aplicativo PLICKERS, o professor aplicou um QUIZ sobre o conteúdo abordado. O resultado do
desempenho dos estudantes foi obtido por coleta dos erros e acertos de cada grupo. O grau
de satisfação dos discentes em relação a metodologia utilizada, também foi analisado através
de um questionário semiestruturado, onde o público-alvo opinou sobre assimilação de
conteúdo, logística da aula e envolvimento com a atividade e interação com colegas. Através
da observação das atividades e dos dados coletados, pode-se concluir que os educandos
apresentaram uma melhor compreensão do conteúdo de forma mais prazerosa e dinâmica,
bem como, uma interação positiva entre eles. Portanto, é evidente a importância de se
planejar e executar atividades pedagógicas em que o aluno seja o protagonista, pois quando
situações como essa se consolidam, o processo de ensino-aprendizagem se torna mais
prazeroso e significativo para os estudantes. Isso evidencia que o professor precisa se tornar
agente mediador de conhecimentos e não apenas mero expositor e detentor destes.
Palavras-chave: metodologias ativas, organelas celulares, protagonismo estudantil, ensinoaprendizagem, biologia.
INTRODUÇÃO
Atualmente as escolas e mais precisamente, os professores, têm enfrentado grandes
desafios quando se trata do processo de ensino e aprendizagem, primeiro pela grande e
vertiginosa evolução tecnológica, que por consequência têm disponibilizado grande demanda
de informações, pelos mais variados meios, aos educandos e segundo, pelo perfil desses
educandos quando se trata de princípios, objetivos de vida e a realidade ambiental na qual
eles estão inseridos. Baseado nisso, tornou-se uma necessidade imediata de instituições
escolares e educadores, reverem conceitos e métodos de ensino, afim de acompanhar as
evoluções tecnológicas e consequentemente, entender o mundo no qual o seu público-alvo
está inserido, tendo assim, a oportunidade de mediar da melhor maneira possível, a
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construção do conhecimento desses educandos em meio a disponibilidade de tantas
informações. Sair um pouco dos métodos tradicionais, apenas aulas expositivas, é uma
necessidade nos dias de hoje.
A chegada do século XXI vem marcada com algumas características:
o mundo globalizado e a emergência de uma nova sociedade que se
convencionou chamar de sociedade do conhecimento. Tal cenário
traz inúmeras transformações em todos os setores da vida humana.
O progresso tecnológico é evidente, e a importância dada à
informação é incontestável. O progresso tecnológico atua,
principalmente, como facilitador no processo comunicacional. Agora
é possível processar, armazenar, recuperar e comunicar informação
em qualquer formato,
sem interferência de fatores como distância, tempo ou volume.
SILVA; CUNHA. (2002)

Muitos estudiosos têm relatado a importância em se inovar nos métodos de ensino
para que o processo de ensino-aprendizagem não seja desagradável para o estudante e que
por consequência, afete negativamente a aquisição de conhecimentos relevantes para sua
formação.
Para que haja um melhor resultado no desenvolvimento do
conhecimento e da formação do aluno é de fundamental
importância a utilização de nova metodologias e recurso de ensino
para que, desta forma, o aprendizado não seja atribuído a algo chato,
monótono, cansativo, devido ao fato de se colocar como distante da
realidade do aluno. (CORDEIRO; OLIVEIRA. 2012, p 105).

Ensinar biologia é desafiador, tendo em vista a dificuldade de mostrar o que se estuda.
Por conseguinte, se torna cada vez mais necessário que os educadores utilizem métodos e
estratégias que prenda a atenção dos educandos. Que torne mais real, visível o objeto de
estudo. Os livros sempre foram ótimas ferramentas de estudo, os modelos neles expostos,
dificilmente deixarão de ser utilizados, no entanto, a tecnologia informatizada é o mundo dos
docentes atualmente e ela disponibiliza ferramentas incríveis para a concretização de um
ensino eficiente, sem mencionar a oportunidade de mergulhar no mundo dos estudantes,
conquistando a atenção deles para o assunto em questão.
O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e
tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação
simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico
e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço
estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza
constantemente. Por isso a educação formal é cada vez mais
blended, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço
físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que
incluem os digitais. O professor precisa seguir comunicando-se face
a face com os alunos, mas também digitalmente, com as tecnologias
móveis, equilibrando a interação com todos e com cada um.
(MORÁN, 2015).
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Os alunos precisam construir seus conhecimentos a partir de sua realidade, tornandose agente consciente, comprometido, capazes de atuar racionalmente no ambiente em que
vivem. Nesse contexto Santos; Alencar; Costa, 2015 diz
Entendemos que a implementação de estratégias metodológicas
dinâmicas e contextualizadas fazem com que o Ensino de Ciências
Naturais se torne mais interativo, voltado à formação de cidadãos
críticos e conscientes de seu papel enquanto sujeito, inseridos no
meio onde vivem.

As metodologias ativas tem se configurado como método de ensino eficiente, tendo
em vista, que coloca o aluno como protagonista na construção de seu conhecimento. Barbosa
e Moura, (2013), enfatiza essa questão quando diz que:
Aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto
em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e
ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés
de recebê-lo de forma passiva do professor. Em um ambiente de
aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor,
facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte
única de informação e conhecimento.

Neste contexto, foi desenvolvido e aplicado um plano de aula em duas turmas da 1ª
série do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Profissional Professora Maria Célia
Pinheiro Falcão, localizada na cidade de Pereiro-Ce. O plano teve como base a metodologia
ativa. Nele buscou-se trabalhar as organelas celulares de forma mais prática, de forma que o
estudante tivesse a autonomia em pesquisar, avaliar informações e construir modelos
baseados em seus conhecimentos.
METODOLOGIA
O trabalho iniciou com a elaboração de um plano de aula, estruturando o assunto a ser
abordado com as turmas, o tempo necessário para a atividade e os possíveis recursos
necessários. Foram destinadas 6 horas/aulas para a realização da atividade. Nas duas
primeiras aulas foi realizada uma pequena exposição sobre células, em seguida a turma foi
dividida em 5 grupos, posteriormente dividiu-se as estruturas celulares para cada grupo. As
equipes receberam as orientações de que deveriam pesquisar sobre as estruturas e construir
um modelo didático baseado em suas pesquisas. Alguns livros como “Biologia em contexto”
de Amabis e Martho e “Biologia de Campbell” de Reece et al, foram colocados à disposição
dos educandos, como também, o laboratório de informática da escola. Foi orientado ainda,
que eles acessassem o site do “Planetabio”. Os estudante foram orientados a trazerem, na
próxima aula, os materiais necessários para a construção de seus modelos. Na 3ª e 4ª aula os
alunos construíram seus modelos. Nas duas últimas aulas (5ª e 6ª) foram apresentados para
toda a turma os modelos. Utilizando o aplicativo PLICKERS, o professor realizou um QUIZ com
perguntas sobre as estruturas trabalhadas. Por fim, foi realizado um questionário com os
educandos, com o propósito de avaliar a metodologia utilizada.
RESULTADOS

231

Todas as equipes demonstraram empenho e dedicação na realização da atividade,
foram bem criativas e utilizaram os mais variados recursos na produção dos modelos.
GRUPO 1 (G1) – Membrana Plasmática.
O grupo 1 foi sorteado para pesquisar e trabalhar com a membrana plasmática. Os
integrantes utilizaram massa de biscuit, cola branca, palitos de pirulitos, tinta para tecido,
isopor e folhas sem pauta branca para confeccionar seu modelo didático.
FIGURA 01: Modelo da membrana plasmática feita pelo grupo 1

Fonte: Imagem da autora

GRUPO 2 (G2) – Mitocôndria
O grupo 2 trabalhou sobre a mitocôndria. Utilizaram como recursos na produção do
modelo, jornais, cola branca e tinta para tecido.
FIGURA 02: Modelo da mitocôndria feita pelo grupo 2.
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GRUPO
3 (G3) da
– Retículo
Endoplasmático Liso e Rugoso
Fonte: Imagem
autora
O grupo 3 utilizou velas, massa de biscuit e tinta para tecido na produção de um
modelo que evidenciasse os dois tipos de retículos endoplasmáticos.
FIGURA 03: Modelo didático dos retículos endoplasmáticos.

Fonte: Imagem da autora

GRUPO 4 (G4) – Cloroplastos e Núcleo
O grupo 4 foi sorteado com duas estruturas. O núcleo foi feito com bola de isopor,
papel alumínio e tinta guache. O cloroplasto foi produzido com massa de biscuit, tinta para
tecido e cola branca.

233

FIGURA 04: Modelos didáticos do núcleo e Cloroplasto feitos pelo grupo 4.

GRUPO
5 (G5) da
– Ribossomos
e Lisossomos
Fonte: Imagem
autora
O grupo 5 produziu dois modelos de ribossomos. Um de tecido com espuma sintética
e outro com massa de biscuit, cola branca e tinta para tecido. Os lisossomos foram produzidos
de tecido, espuma sintética e bolas de gude, o outro foi produzido com bola de isopor, tinta
para tecido e massa de biscuit.
FIGURA 05: Modelos didáticos de ribossomos.

Fonte: Imagem da autora

FIGURA 06: Modelos didáticos de lisossomos.
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Fonte: Imagem da autora

Além dos modelos sorteados e produzidos pelos grupos, foi produzido com a turma o
complexo de Golgi utilizando E.V.A e pincel.
FIGURA 07: Modelo didático do Complexo de Golgi.

Fonte: Imagem da autora

Após a construção e apresentação dos modelos didáticos, foi realizado um QUIZ com
perguntas sobre as estruturas trabalhadas.
GRÁFICO 1: Resultado dos erros e acertos dos estudante no QUIZ.
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DESEMPENHO DOS GRUPOS NO QUIZ
1

0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

MEMBRANA PLASMÁTICA - G1
MITOCÔNDRIA - G2
RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO E RUGOSO - G3
CLOROPLASTO E NÚCLEO - G4
RIBOSSOMOS E LISOSSOMOS - G5
Fonte: Imagem
da autora
Como pode
ser observado, as equipes tiveram um bom desempenho. Todos os grupos

acertaram as questões 5(Q5), 6(Q6), 7(Q7), 8(Q8) e 9(Q9). Apenas o grupo 4 (G4) errou a
questão 2 (Q2), apenas o grupo 1 (G1) errou a questão 3(Q3) e todos os grupos erraram a
questão 1 (Q1).
Tabela 1: Lista de exercício elaborada pelo professor(a), através de pesquisa.

Q1

Q2

Q3

Lista de Questões utilizadas no QUIZ.
(UFRO) Qual das seguintes estruturas celulares é responsável pela formação dos
ribossomos?
a) Retículo endoplasmático
b) Complexo de Golgi
c) Centríolo
d) Nucléolo
(PUC-RS) A inativação de todos os lisossomos de uma célula afetaria diretamente a:
a) síntese protéica.
b) digestão intracelular.
c) síntese de aminoácidos.
d) secreção celular.
O retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e
agranular. A porção do retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada com
a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de:
a) lisossomos aderidos.
b) mitocôndrias aderidas.
c) peroxissomos aderidos.
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Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

d) ribossomos aderidos.
Algumas organelas celulares são encontradas tanto em células de animais quanto
em células vegetais. Analise as alternativas a seguir e marque a única encontrada
apenas na célula vegetal:
a) mitocôndria.
b) retículo endoplasmático liso.
c) plastídios.
d) complexo golgiense.
(UECE-2007) Certas organelas produzem moléculas de ATP e outras utilizam o ATP
produzido, pelas primeiras, para a síntese orgânica a partir do dióxido de carbono.
Estamos falando, respectivamente, de
a) lisossomos e cloroplastos.
b) mitocôndrias e complexo de Golgi.
c) mitocôndrias e cloroplastos.
d) lisossomos e mitocôndrias.
A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula.
De acordo com o modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por:
a) uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídios.
b) uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos.
c) uma dupla camada de fosfolipídeos onde estão incrustadas proteínas.
d) uma camada de fosfolipídeos onde estão incrustados carboidratos.
O complexo golgiense não é uma estrutura exclusiva das células animais, sendo
encontrado também nas células vegetais e em outros organismos vivos. Nos
vegetais, essa organela apresenta, entre outras funções, a(o):
a) capacidade de formar os acrossomos.
b) participação na síntese dos ribossomos.
c) abastecimento do vacúolo com enzimas.
d) transporte de material genético para fora da célula.
Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica,
percebemos que as organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares.
Isso ocorre porque nas células eucarióticas:
a) não existem organelas membranosas.
b) o número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presente
nas células procarióticas.
c) não encontramos ribossomos.
d) existem organelas membranosas e nas células procarióticas não.
Um biologista, estudando a estrutura de uma célula bacteriana, iria encontrar, como
uma organela deste tipo celular, o
a) cloroplasto.
b) retículo endoplasmático liso.
c) centríolo.
d) ribossomo.

Fonte: dados da autora

O grau de satisfação dos discentes em relação a metodologia utilizada, também foi
analisado através de um questionário semiestruturado.
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•

Opinião dos alunos em relação a metodologia proposta pelo professor para a
abordagem dos conteúdos.

•
GRÁFICO 02: Resultado das respostas dos docentes
Eficácia da metodologia de montagem de maquetes das
organelas.
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Fonte: dados da autora

GRÁFICO 03: Resultado das respostas dos docentes.
Assimilação do conteúdo através da metodologia proposta.
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Fonte: dados da autora

GRÁFICO 04: Resultado das respostas dos docentes.
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Interação dos integrantes do grupo na produção e
apresentação do trabalho sobre organelas.
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•

Auto-avaliação dos alunos em relação ao aprendizado do conteúdo.
GRÁFICO 05: Resultado das respostas dos docentes
Meu envolvimento durante a abordagem desse conteúdo.
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autora
06: Resultado das respostas dos docentes.

Meus conhecimentos prévios sobre os conteúdos antes da
abordagem em sala de aula.
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GRÁFICO 07: Resultado das respostas dos docentes.
Meus conhecimentos sobre os conteúdos após a abordagem
em sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, verificou-se uma maior empolgação e envolvimento por parte de alguns
alunos em relação a outros, mas de uma forma geral os resultados foram bem satisfatórios.
Ficou nítido que a responsabilidade de pesquisar e ilustrar as organelas, oportunizou uma
assimilação melhor do conteúdo por parte do aluno. Por conseguinte, é evidente a
importância de se planejar e executar atividades pedagógicas em que o aluno seja o
protagonista, pois dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem se torna mais prazeroso
e significativo pra ele e o professor assume o papel de mediador, conduzindo esses docentes
para os caminhos mais seguros na construção de um conhecimento efetivo, capaz de torná-lo
crítico e participativo na sociedade em que vive.
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PROJETO CINEMA INCLUSIVO: um recurso didático em turmas do ensino médio de escolas
públicas de Apodi (RN)
Luma Misma Alves Câmara54
Antonio Edinir Rodrigues Pinto55
Jaylton Édney Maia de Sousa56
Aleksandra Nogueira de Oliveira Fernandes57
RESUMO: O presente estudo é resultado do Projeto IF-inclui: cinema itinerante, que foi
executado por 06 (seis) discentes da Licenciatura em Química do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Apodi, coordenados
por uma professora e por dois técnicos administrativos desta instituição. O objetivo foi discutir
e refletir sobre o processo de inclusão no âmbito do IFRN, e nas adjacências do munícipio,
através da exibição de filmes, com temáticas que abordavam a inclusão das pessoas com
necessidades educacionais específicas no período de setembro de 2017 à março de 2018. O
projeto teve 04 (quatro) etapas, a saber: 1. Estabelecimento de contato com as instituições
parceiras (03 escolas públicas do município de Apodi) a fim de conhecer a existência de alunos
ou servidores com deficiência; 2. Planejamento dos encontros; 3. Realização dos encontros do
Cinema Inclusivo com exibição de filmes e ciclos de debates e 4. Avaliação do projeto. Quanto
à metodologia, o estudo é de natureza qualitativa, em que nos utilizamos das seguintes
técnicas de pesquisa: pesquisa bibliográfica, questionário e observação participante. Na
pesquisa bibliográfica, os integrantes do projeto se dedicaram a estudar o referencial teórico
pertinente ao tema para uma maior fundamentação, quanto ao questionário, esse era feito
após a exibição das sessões de cinema e foi aplicado com os 181 participantes do projeto,
durante a ocasião das sessões do cinema, a fim de conhecermos como os sujeitos percebiam
a inclusão, e a observação participante se deu ao longo da execução do projeto. Os filmes
prestigiados, foram os seguintes: Uma lição de amor, Intocáveis e Colegas. Como resultados,
através das falas dos alunos e servidores, destacamos: o fomento ao debate no que se refere
à inclusão, sensibilização da comunidade para a temática e o despertar para as
potencialidades do cinema inclusivo como um recurso didático no Ensino Médio.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Cinema; Ensino Médio; Recurso Didático.
INTRODUÇÃO
O artigo é parte do projeto IF-inclui: cinema itinerante desenvolvido por membros do
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) e 06
(seis) alunos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRN), campus Apodi em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).
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O objetivo foi discutir e refletir sobre o processo de inclusão no âmbito do IFRN, e nas
adjacências do munícipio, através da exibição de filmes, com temáticas que abordavam a
inclusão das pessoas com necessidades educacionais específicas no período de setembro de
2017 à março de 2018.
O projeto teve 04 (quatro) etapas, a saber: 1. Estabelecimento de contato com as
instituições parceiras (03 escolas públicas do município de Apodi); 2. Planejamento dos
encontros; 3. Realização dos encontros do Cinema Inclusivo com exibição de filmes e ciclos de
debates e 4. Avaliação do projeto.
Quanto à metodologia, o estudo é de natureza qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) em
que nos utilizamos das seguintes técnicas de pesquisa: pesquisa bibliográfica, questionário e
observação participante (MARCONI; LAKATOS, 2010). Na pesquisa bibliográfica, os integrantes
do projeto se dedicaram a estudar o referencial teórico pertinente ao tema para uma maior
fundamentação, quanto ao questionário, esse era feito após a exibição das sessões de cinema
e foi aplicado com os 181 participantes do projeto, durante a ocasião das sessões do cinema,
a fim de conhecermos como os sujeitos percebiam a inclusão, e a observação participante se
deu ao longo da execução do projeto. Os filmes prestigiados, foram: Uma lição de amor,
Intocáveis e Colegas.
A fim de expor de maneira mais compreensiva a temática proposta, por meio da
investigação em destaque, o estudo encontra-se organizado em três seções. Na primeira,
discute-se sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência, por meio de um breve
histórico. Na segunda, aborda-se sobre o desenvolvimento do projeto IF-inclui: cinema
itinerante, onde expomos os resultados do trabalho e nas considerações finais, refletimos
sobre os aprendizados consolidados e as perspectivas de estudo futuros que a temática
suscita.
SITUANDO A QUESTÃO DA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: BREVE HISTÓRICO
Discussões relacionadas às pessoas com deficiência e suas possibilidades de
aprendizagem, evidenciam a necessidade de voltarmos o nosso olhar para a história, a fim de
vermos como foram tratadas ao longo do tempo. De início, devemos lembrar que, em nossa
cultura, em alguns momentos, esses sujeitos foram tratados como “defeituosos”, doentes,
necessitados de cuidado e proteção.
Nos primeiros momentos, nas sociedades escravistas, encontramos várias
considerações a respeito das pessoas com algum tipo de deficiência. Por exemplo, em Esparta,
povo de grandes exércitos, havia um conselho de anciãos que examinava as crianças logo após
o nascimento, para ver suas características físicas. Se não possuísse as qualidades desejadas
para ser um bom guerreiro, o bebê era jogado do alto das montanhas.
Em outras sociedades, caso isso acontecesse, os pais podiam jogar seus filhos às feras
(GARCIA; BEATON, 2004). A Idade Média, por outro lado, contou como momento significativo
para as pessoas com deficiência, visto que a elas deveriam ser proporcionados alojamento,
proteção e cuidado. No entanto, essas pessoas eram consideradas possuidoras de espíritos
malignos, por isso, “em hospitais e conventos agrupavam-se todas as pessoas com deficiências
mentais, criminosos e outros tipos de problemas sociais; o que oferecia às instituições
características alienantes e desumanas” (GARCIA; BEATON, 2004, p. 18).
Já no século XVI, período denominado de início das transformações, o espanhol Pedro
Ponce de Leon decidiu ensinar um grupo de surdos, e conseguiu que eles falassem e
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aprendessem a ler e escrever. Por conseguinte, Juan Bonet e o abade de L. Epée deram
continuidade ao trabalho de Pedro Ponce de Leon, criando, em Paris, em 1760, a primeira
escola do mundo direcionada aos surdos. Em 1784, sob a influência do abade de L. Epée,
Valentim Huay criou uma instituição para cegos, em Paris. Ele utilizava um método primitivo
de ensino, priorizando o tato para manipular letras do alfabeto moldadas em madeira. Um
dos alunos dessa instituição, chamado Luis Braille, inventou o alfabeto atual para pessoas
cegas, o qual recebeu o seu nome.
Com todas essas conquistas, as pessoas com necessidades especiais tornaram-se
menos “defeituosas”. Essa mudança de ponto de vista e os mecanismos criados pelo ser
humano para diminuir os efeitos das deficiências nesses sujeitos fez com que as questões
biológicas fossem deixadas de lado. A partir desse momento, essas pessoas passaram a ser
vistas como capazes de aprender.
É importante ressaltar que tudo isso teve como base a Revolução Francesa, que
apregoava os direitos do homem e as condições de igualdade, liberdade e fraternidade,
beneficiando a todos com tais preceitos, principalmente as pessoas com deficiência. Outro
fato bem significativo, no que se refere ao tratamento diferenciado para com esses indivíduos,
foi a aparição, no bosque de Aveyron, na França, em 1978, de um rapaz de doze anos, em
média, que agia semelhantemente aos animais. Jean Gaspard Itard assumiu educar a criança
selvagem de Aveyron, pois, para ele, o menino agia daquela maneira devido não ter tido
estimulação adequada. Por isso, elaborou um programa didático para ensiná-lo. Itard
conseguiu bons resultados, apesar de não conseguir fazer o menino falar.
Resultados semelhantes ocorreram com as meninas Amala e Kamala, na Índia (GARCIA;
BEATON, 2004). Embora Itard tenha se preocupado mais com o desenvolvimento sensorial
dessas crianças, fica patente que a tarefa pedagógica era de suma relevância para o seu
desenvolvimento afetivo. Sobre isso, Vygotsky (apud GARCIA; BEATON, 2004) argumenta que
o ensino das crianças com necessidades especiais deve fundamentar-se na apropriação dos
instrumentos abstratos.
Durante todo o século XIX, foi sendo moldada a compreensão de que essas pessoas
careciam de atendimento específico para ter acesso à educação. A consequência foi a criação
de centros especializados, mesmo que distantes das cidades e do convívio social. Nesses
espaços, passaram a ser atendidas, simultaneamente, pessoas com diversas enfermidades e
deficiências, prática que poderia dificultar o desenvolvimento individual e coletivo do grupo
assistido.
Assim, podemos dizer que existe toda uma legislação que embasa a política de
educação inclusiva no Brasil, no quadro a seguir apresentamos algumas delas:
Quadro 1 – Legislação sobre a política de educação inclusiva
LEGISLAÇÃO
1988 – Constituição da
Federativa
do

O QUE DEFENDE
República No seu artigo 205, defende a educação como
Brasil um direito de todos, garante o pleno
desenvolvimento da pessoa, o exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho.
1990 – Estatuto da Criança e do No artigo 55, reforça os dispositivos legais
Adolescente, Lei nº. 8.069/90
supracitados ao determinar que “os pais ou
responsáveis têm a obrigação de matricular
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1990 – Declaração Mundial de Educação
para Todos
1994 – Declaração de Salamanca
1996 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – Lei nº 9.394/96

2001 – Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica
(Resolução CNE/CEB nº 2/2001)

2001 – Convenção da Guatemala (1999),
promulgada no Brasil pelo Decreto nº
3.956/2001
2002 – Lei nº 10.436/02

2003 – Portaria nº 2.678/02

2008 – Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva
2009 – Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência

2009 – Resolução Nº. 4 CNE/CEB

seus filhos ou pupilos na rede regular de
ensino.”
A partir desse ano, documentos internacionais
passam a influenciar a formulação das políticas
públicas da educação inclusiva.
Dispõe sobre princípios, políticas e práticas na
área das necessidades educacionais especiais.
No artigo 59, preconiza que os sistemas de
ensino devem assegurar aos alunos, currículo,
métodos, recursos e organização específicos
para atender às suas necessidades.
Determinam que os sistemas de ensino devem
matricular todos os alunos, cabendo às escolas
organizarem-se para o atendimento aos
educandos com necessidades educacionais
especiais (art. 2º), o que contempla, portanto,
o Atendimento Educacional Especializado
(AEE), complementar ou suplementar à
escolarização.
Afirma que as pessoas com deficiência têm os
mesmos direitos humanos e liberdades
fundamentais que as demais pessoas.
Reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
como meio legal de comunicação e expressão,
determinando que sejam garantidas formas
institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão,
bem como a inclusão da disciplina de Libras
como parte integrante do currículo nos cursos
de formação de professores e de
fonoaudiologia.
Aprova diretriz e normas para o uso, o ensino, a
produção e a difusão do Sistema Braille em
todas
as
modalidades
de
ensino,
compreendendo o projeto da Grafia Braile para
a Língua Portuguesa e a recomendação para o
seu uso em todo o território nacional.
Aponta as diretrizes que fundamentam uma
política pública voltada à inclusão escolar,
consolidando o movimento histórico brasileiro.
Aprovada pela Organização das Nações Unidas
(ONU), e da qual o Brasil é signatário.
Estabelece que os Estados Parte, devem
assegurar um sistema de educação inclusiva em
todos os níveis de ensino.
Institui diretrizes operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado (AEE)
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na Educação Básica, que deve ser oferecido no
turno
inverso
da
escolarização,
prioritariamente, nas salas de recursos
multifuncionais da própria escola, ou em outra
escola de ensino regular.
2012 – Lei nº 12.764
Institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Afirma a autonomia e a capacidade desses
com Deficiência - Estatuto da Pessoa com cidadãos para exercerem atos da vida civil em
Deficiência.
condições de igualdade com as demais pessoas.
Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com as leituras realizadas sobre o tema.

Diante disso, podemos inferir que existiu todo um processo de luta por parte da
sociedade, a fim de que as pessoas com deficiência pudessem ter seus direitos garantidos. Por
isso, é relevante estarmos atentos no que se refere às leis mencionados no quadro acima. No
tópico seguinte, descreveremos como se desenvolveu o projeto IF-Inclui: cinema itinerante.
Para Magalhães e Ruiz (2011), ao pensarmos em uma educação inclusiva é necessário
problematizar o currículo de forma a atender as particularidades do alunado.
PROJETO IF-INCLUI: CINEMA ITINERANTE
A ideia do projeto nasceu das discussões no interior do Núcleo de Apoio às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Apodi. Na ocasião das reuniões de grupo,
frequentemente discutíamos sobre a necessidade de fomentar o debate da inclusão, já que
percebíamos ser este ainda incipiente.
Desse modo, em parceria com a Pró-reitoria de Extensão (PROEX), 01 (uma)
professora, 01 (um) Tradutor Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), uma Técnica
em Assuntos Educacionais (TAE) e 06 (seis) discentes do 4º período da Licenciatura em
Química do campus, deram início ao projeto.
O objetivo foi discutir e refletir sobre o processo de inclusão no âmbito do IFRN, e nas
adjacências do munícipio, através da exibição de filmes, com temáticas que abordavam a
inclusão das pessoas com necessidades educacionais específicas, durante o período de
setembro de 2017 à março de 2018.
O projeto teve 04 (quatro) etapas, a saber: 1. Estabelecimento de contato com as
instituições parceiras (03 escolas públicas do município de Apodi) a fim de conhecer a
existência de alunos ou servidores com deficiência; 2. Planejamento dos encontros; 3.
Realização dos encontros do Cinema Inclusivo com exibição de filmes e ciclos de debates e 4.
Avaliação do projeto.
A princípio, foi estabelecido o contato com as instituições parceiras (03 escolas
públicas do município de Apodi) a fim de conhecer a existência de alunos e/ou servidores com
deficiência. Para assim, planejarmos as ações e escolhermos os filmes que seriam trabalhados,
atendendo as expectativas de cada instituição. Na intenção de identificar o público de cada
escola, foram aplicamos entrevistas.
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Posteriormente a este primeiro contato, iniciamos o planejamento dos encontros com
os conteúdos, ferramentas e práticas à serem realizadas. Durante as reuniões, elaboramos o
planejamento para cada encontro. Concomitantemente à realização das reuniões deu-se
início a confecção dos cartazes e divulgação do cinema inclusivo nas instituições de ensino
parceiras e outros espaços da cidade. Elaborou-se material impresso, com explicação sobre o
filme que seria apresentado em cada sessão de cinema.
Finalizadas as visitas, foram realizados os encontros do cinema inclusivo com exibição
de filmes e ciclos de debates. Os encontros foram bastante produtivos, em que alunos e
servidores interagiram após cada sessão. Os mesmos traziam exemplos do cotidiano por eles
vivenciados (família, escola, sociedade). Assim, tivemos a oportunidade de conversarmos
sobre a inclusão, por meio da sétima arte que é o cinema. Na foto abaixo, expomos o
registro de um desses momentos.

Figura 1: Registro de uma das sessões de cinema
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

O registro dos resultados da avaliação do projeto desenvolvido, foram apresentados
em forma de gráfico de barra, constando as dificuldades e deficiências apresentadas pelos
participantes nos questionários que foram aplicados pelos alunos do projeto antes de cada
sessão de cinema.
O referido instrumento de coleta de informações, se constituía de várias alternativas
e pedia que marcassem um X caso apresentassem algumas das seguintes
dificuldades/deficiências: deficiência física, visual, auditiva, esquecimento frequente,
dificuldade na fala, grafia, raciocínio lógico, dificuldade de concentração, de socialização,
problemas de lateralidade, dificuldades de locomoção, dificuldades de coordenação motora,
insegurança, autoestima baixa, déficit de aprendizagem, déficit de leitura e interpretação, não
organização das ideias, apatia, cansaço excessivo, não tem autonomia nas tarefas de sala de
aula. Ao tabular os resultados das entrevistas constatamos que as dificuldades mais citadas
por eles, foram: esquecimento, insegurança e falta de concentração. Como mostra o quadro
a seguir:
Quadro2- Dificuldades apresentadas pelos entrevistados
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DIFICULDADES
Esquecimento
Insegurança
Falta de concentração
TOTAL

ENTREVISTADOS
45
70
66
181

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do projeto.

Diante disso, podemos inferir que muitas dessas dificuldades apresentadas pelos
participantes do projeto podem, ou não, ter relação com alguma deficiência. Esses dados
revelam a necessidade de um trabalho pedagógico a ser feito com esses estudantes, a fim de
identificar os reais motivos que os levam a se sentirem assim. Quais as razões? O que o
incomodam? É algo biológico? Cultural? Social? Problemas enfrentados no dia a dia?
Nesta perspectiva, Mantoan (2006) afirma que o aluno tem direito a ser diferente, na
sua singularidade. Cabe à escola possibilitar meios para adequar o seu currículo escolar, de
modo a atender as especificidades dos alunos. As ações educativas de uma escola inclusiva
propõe o convívio com as diferenças, e a aprendizagem participativa e colaborativa entre os
pares, considerando a subjetividade construída com o coletivo na sala de aula.
Assim, para nós, ficaram as inquietações e a certeza, que com os filmes trabalhados
pudemos refletir com os participantes um pouco do que envolve essas dificuldades apontadas
por eles, como: resiliência, empoderamento, superação, amor, justiça, generosidade,
coragem e empatia, entre outras lições.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Com a realização desse projeto, constatamos que o trabalho com a inclusão ainda é
um desafio, pois é um tema em que perpassa: preconceito, estigma, paradigmas e uma série
de sentimentos e ideias que arrefecem a efetivação da inclusão de todas as pessoas, na
sociedade e mais especificamente na escola.
Durante a execução das atividades, através da exibição dos filmes e dos debates,
unimos esforços, no sentido de desmistificar preconceitos, e o cinema foi um recurso
potencializador, a fim de fazer refletir sobre os sentimentos estimulados pelos filmes: Uma
lição de amor, Intocáveis e Colegas.
Como resultados, pontuamos: a excelência do uso do cinema como recurso didático
para o trabalho com a inclusão; a necessidade de trabalhar questões inclusivas com alunos da
Licenciatura em Química; a relevância de projetos de extensão para o IFRN e para a
comunidade apodiense; a percepção de que a inclusão é um trabalho colaborativo entre todas
as pessoas que fazem as instituições de ensino e a necessidade de intervenção, junto a esse
público, em relação aos resultados apresentados nos questionários.
Por tudo isso, é bom lembrar o que pontua Martins (1999, p. 139), quando expõe que
os diferentes indivíduos apresentam diferentes atitudes em relação às pessoas com
deficiência, sendo importante refletir sobre a necessidade: “- de um movimento intenso,
sistemático de orientação sobre as suas reais condições e os seus direitos, extrapolando os
limites da escola e chegando até a comunidade mais ampla”.
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GRAMÁTICA, MITO E FUNCIONALIDADE: OLHARES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA.
Manoel Guilherme de Freitas58
RESUMO: Este artigo objetiva refletir sobre o ensino de gramática nas escolas públicas
estaduais do município de Pau dos Ferros – RN, a saber: Escola Estadual “Professora Maria
Edilma de Freitas”, Escola Estadual “4 de Setembro”, Escola “Estadual Tarcísio Maia” e,
finalmente, Escola Estadual “Teófilo Rego”, partindo da pesquisa desenvolvida no Mestrado
Acadêmico em Letras, do Programa de Pós - Graduação em Letras, da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte-UERN, no período de 2010 a 2012. Para tanto, levaremos em
consideração os dados coletados nas aulas observadas, além das respostas atribuídas pelos
professores no questionário de pesquisa, bem como autores renomados no assunto, a saber:
Antunes (2007), Koch & Elias (2009, 2010), Ruiz (2010), Travaglia (2001), Dionísio (2002),
Mussalin (2005), Cunha (2001), Cunha & Souza (2007), Bakhtin (1995), dentre tantos outros
teóricos. Assim sendo, foi possível perceber que o ensino de Língua Portuguesa, ainda, está
preso à gramática descritiva, normativa, prejudicando assim, o desempenho dos alunos haja
vista o contexto plural e heterogêneo desse ensino de língua, além da clientela de tais escolas
necessitarem de novos olhares, sendo estes pautados na concepção didático-pedagógica
sociointeracionismo linguístico. Portanto, não negamos o ensino de gramática, mas que este
seja funcional e interativo para os diversos sujeitos/falantes/escritores da língua.
Palavras-chave: Gramática, mito, funcionalidade, ensino, Língua Portuguesa.
I INTRODUÇÃO
O ensino de Língua Portuguesa passa por transformações oriundas das pesquisas
desenvolvidas recentemente em todo o país, principalmente no tocante à “enunciação viva
dos falantes” (BAKHTIN, 1995). Embora exista, ainda, resistência por parte de alguns
professores de Língua Portuguesa, pelo menos no que se refere aos professores da rede
estadual de ensino, do município de Pau dos Ferros - RN, do Estado do Rio Grande do Norte.
Assim sendo, este artigo partirá da análise da pesquisa realizada pelo Programa de Pós
- Graduação em Letras, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, através do
Mestrado Acadêmico em Letras, intitulado de: A poesia na sala de aula: reflexões sobre o
ensino de Língua Materna, onde foi constatado que, a maioria dos professores das escolas
campo da pesquisa, a saber: Escola Estadual “Professora Maria Edilma de Freitas”, Escola
Estadual “4 de Setembro”, Escola “Estadual Tarcísio Maia” e, finalmente, Escola Estadual
“Teófilo Rego”, tem uma prática escolar distorcida da realidade e das aspirações dos
discentes.
Com efeito, a gramática continua sendo o centro do processo ensino-aprendizagem
local através da transmissão de tópicos linguísticos universais, que só levam à mecanização e
à reprodução de um modelo laico de ensino, através da exposição e/ou anotações de cópias
pelos professores na lousa. Ainda assim, muitos professores acreditam que este modelo de
ensino seja o mais eficiente e produtivo para os alunos.
58

Mestre em Texto e Discurso, Programa de Pós- Graduação em letras, PPGL/UERN, Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte/UERN. mguilhermedefreitas@hotmail.com.

250

Nesse sentido, num universo de 13 professores pesquisados, apenas 4 ou 30,76% deles,
afirmaram ter um trabalho diferenciado, os demais, 09 ou 69,23%, do total, continuam tendo
a gramática como a única ferramenta de trabalho confiável nas salas de aula, embora esta não
seja eficiente, haja vista o despreparo do professor na condução do processo ensinoaprendizagem.
Para tanto, o foco do corpus está no uso da gramática no ensino, vendo-a a partir das
concepções modernas de ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa. Porém, sem
menosprezar o uso gramatical nas aulas de aula, desde que este seja contextualizado e
funcional, haja vista a língua ser um sistema abstrato, essencial à comunicação humana.
Portanto, remontaremos a Possenti (1997), Brandão (2005), Travaglia (2001) Koch &
Elias (2009, 2010) Bakhtin (1995), dentre tantos outros teóricos, que não negam o uso da
gramática nas aulas de Língua Portuguesa, contudo dada a exclusividade e sua linearidade no
ensino, tem deixado monótono, estanque e sem sentido. Então, por que continuar com essa
prática pedagógica de ensino, se para a grande maioria dos alunos, ela tem sido ineficaz no
processo ensino aprendizagem?
II OLHAR SOBREA TEORIA
2.1 A Gramática e ensino: mito, tradição
O ensino de Língua Portuguesa não convive sem a gramática, a própria tradição, impõe
o uso às aulas. Contudo, esse uso não faz referência a sua transcrição e/ou mecanização por
parte dos professores. Certo ou errado, o fato é que a sua história vem de muito longe, desde
o “Latim Clássico, século I. a. C, através de Cícero, Virgílio, Horário” (CARDOSO, 1989, p. 7), em
Lácio, na Itália, para contrapor ao “Latim Vulgar, séculos: III-II. a. C” (IBIDEM, 1989, p. 8), sendo
este último falado pela maioria das pessoas do Império Romano.
Nesse âmbito, passada à fase anciã latina, surge às línguas neorromânticas, sendo que
o sistema interno delas a manteve uniforme, enquanto explicação dos fatos linguísticos. A
partir da divisão do Latim, aparecem as gramáticas históricas, a principal delas, a Grammaire
de Port – Royal, do gramático Port – Royal, posteriormente, sucederam as gramáticas
históricas comparativas, seguidas pelo Estruturalismo Linguístico do mestre suíço Ferdinand
de Saussure, que sistematizou a língua, dando status de ciência. Assim, a língua oficial nunca
está para o povo, além de não vir do povo, mas da classe socialmente privilegiada. Esta dita o
formal, as regras, ideologias do bem falar e do escrever, portanto está distante dos falares
populares, embora estes sejam mais ricos em variações e possibilidades de sentido.
Assim sendo, a variante de prestígio, sempre esteve ligada à tradição da classe
dominante. Neste lócus, a gramática apareceu para unificar, bem como padronizar um modelo
de língua ideal, desconsiderando, noutros termos as outras variantes linguísticas existentes.
Neste pensar gramatical, Perini (2005, p. 23 e 24) afirma:
Um sistema de regras, unidades e estruturas que o falante de uma língua tem
programado em sua memória e que lhe permite usar a língua. Nesse sentido,
gramática é parte do nosso conhecimento do mundo. (...) descrição feita por
um linguista, do sistema mencionado. Nesse sentido, pode ser um livro, mas
é bem diferente das gramáticas escolares a que estamos acostumados.
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Portanto, a gramática no dizer do autor é um conjunto de regras ideais do
falante/ouvintes/escritores, que permite usar a língua de maneira sistematizada e/ou
programada, a partir das experiências do mundo do sujeito falante. No entanto, o ensino de
gramática nas salas de aulas das escolas campo da pesquisa in loco, nega de certa forma, a
definição do autor, pelo fato de centrar, apenas, na exposição de normas, nas estruturas
morfossintáticas-semânticas, sem que estas sejam contextualizadas, interligadas com as
experiências de linguagens desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa, pelos alunossujeitos.
Salienta-se, outrossim, que tal prática pedagógica não considera o texto como “unidade
básica de ensino” (KOCK, 2006), apenas enunciados soltos, para fins conceituais de análise
semântica e sintática da frase e/ou oração da língua, sem que leve em considerações os
fatores externos da língua, as condições de produções dos enunciados, bem como a
interlocução dos sujeitos reais.
Dessa forma, o uso da gramática pela/na gramática tem explicações culturais, a
tradição, embora os professores das escolas não tenham sido competentes para entender
que, este modelo de ensino, está ultrapassado para o contexto atual do ensino de Língua
Portuguesa. Acerca da definição de gramática, Possenti (1997, p. 64) afirma:
Gramáticas normativas a primeira definição de gramática – conjunto de
regras que devem ser seguidas – é a mais conhecida do professor de primeiro
e segundo graus, por que é em geral a definição que se adota nas gramáticas
pedagógicas e nos livros didáticos. Com efeito, como se pode ler com
bastante frequência nas apresentações feitas por autores, esses compêndios
se destinam a fazer com que seus leitores aprendam a “falar e escrever
corretamente”

Nesse sentido, a gramática é quase uma lei, uma ceita, como tal existe em torno de si:
mitos, crendices em função do uso gramatical feito pelos os professores, que não conseguem
afastar com facilidade deles, pois muitos destes não têm conhecimentos científicos, bem
como técnicos suficientes para inovar no uso linguístico. Já outros acreditaram, fielmente, na
utilização dela nas aulas de LP (doravante, Língua Portuguesa), restando assim, somente uma
pequena minoria de docentes que consegue operacionalizá-la de maneira efetiva na sala de
aula através da listagem de regras, anotações de resumos, sínteses de assuntos são práticas
cotidianas nos lócus.
Contudo, a gramática normativa poderá ter relevância desde que os professores
utilizem enquanto construto de sentido, a saber, a partir de situações reais de aprendizagens,
bem como do uso em contextos específicos, sem que estes comprometam à significação, à
interpretação dos alunos-leitores. Noutros termos, a gramática deverá estar presente como
suporte textual, ou seja, apoio necessário para a fixação de uma regra, ou mesmo para a
reescritura de um gênero textual em estudo, jamais como sendo o único recurso didático
disponível ao professor.
Nesse âmbito, a concepção dos professores consoante à pesquisa realizada pelo
Programa de Pós – Graduação em Letras/PPGL/UERN, na sua grande maioria, não atendeu às
expectativas do ensino de Língua Portuguesa, devido ao uso inadequado da gramática nas
aulas coletadas junto aos docentes, haja vista limitar à descrição de regras, que não
satisfaziam às tendências discursivas e comunicativas da língua do momento, já que esta visa
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à qualidade, através do desenvolvimento das competências: gramatical e textual. Assim
sendo, Travaglia (2001, p.17) menciona:
O ensino de Língua Materna se justifica prioritariamente pelo objetivo de
desenvolver a competência comunicativa dos usuários da língua (falante,
escritor/ouvinte, leitor), isto é, a capacidade do usuário de empregar
adequadamente língua nas diversas situações de comunicação. (Negrito do
autor).

Em consonância com o autor, como formar competências nos alunos, se estes só têm
aulas de nomenclaturas de regras de uma gramática universalizada? Por que esta prática
escolar, ainda, é muito presente no município de Pau dos Ferros – RN? Logo, inquietações são
muitas, respostas podem ser poucas. No entanto, a prática pedagógica continua aquém das
mudanças exigidas no ensino. Outros professores têm conhecimentos, mas por opção,
simplesmente, legitimam o modelo pedagógico tradicional por ser cômodo e menos árduo
para eles.
2.2 Gramática e funcionalidade
A gramática pode ser significativa para os alunos, mas não como sendo uma verdade
absoluta, nem tão pouco sendo a protagonista do ensino, contudo partindo de situações
comunicativas e/ou discursivas da língua, oriundas de contextos reais, cujas dúvidas podem
ser superadas via à mediação do professor, sem que se recorra às listagens extensas de regras,
pelo fato de que não satisfazer a realidade e as necessidades dos alunos. Acerca dessa
funcionalidade da gramática nas situações comunicativas dos falantes da língua, Cunha (2001,
p. 20) afirma:

Vincula gramática e discurso numa perspectiva de explicar a forma da língua
a partir das funções que ela desempenha na comunicação. A gramática é
compreendida e interpretada no discurso, nos diferentes contextos
cotidianos de interação. A sintaxe é concebida como resultado de
cristalização ou regularização de estratégias discursivas recorrentes.

Portanto, como entender que, mesmo diante de muitas pesquisas, ainda, existem aulas
restritas à mecanização e/ou reprodução de tópicos linguísticos, sem nenhuma ligação com o
discurso e a comunicação dos falantes? Respostas para essa questão pode ser obtida, a partir
da concepção pedagógica do professor utilizada nas suas aulas, além da formação acadêmica
dele, senão também do despreparo deste professor para com o ensino atual de Língua
Portuguesa.
Ainda assim, foi o que percebemos durante a pesquisa realizada nas escolas-campo,
haja vista à existência de professores quase leigos para ensinar a língua, já que estes
pretendiam uniformizar o código escrito, como se a língua fosse estática, usada só para fins
didáticos em concursos públicos, vestibulares. Contudo, a finalidade da gramática em LP não
deve restringir somente a isso. Diante deste quadro teórico, é essencial a utilização dela de
maneira concreta, partindo de situações comunicativas, de maneira que se construam
sentidos diversos e significativos.
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Noutros termos, a língua é social e se dá na interação de seus falantes. Então, por que
continuar com práticas antiquadas de acesso a políticas de letramento fechadas?
Desprezando assim, a comunicação e a socialização entre falantes. Pelo contrário, é
fundamental que se instigue à descoberta, à interlocução entre seus falantes. Acerca da
língua, Cunha & Souza (2007, p. 7) reforçam que “A língua como uma atividade social enraizada
no uso cotidiano e condicionada por pressões advindas de situações de interação variadas, e a
gramática como uma estrutura dinâmica e maleável, que emerge das situações cotidianas de
interação”.

Consoante às autoras, a língua é pressionada por elementos externos advindos das
situações sociodiscursivas dos falantes, consequentemente, a gramática aparece como
estrutura maleável e dinâmica, portanto sujeita à mudança do contexto, das idiossincrasias,
das subjetividades dos falantes.
Neste âmbito, reforçamos que não limitaremos a críticas em função do uso descritivo
da gramática, porém a forma como essa gramática deve ser utilizada no ensino de Língua
Portuguesa, para que provoque os efeitos de sentidos pretendidos, ou seja, a melhoria dos
alunos no que tange à leitura, à compreensão e à interpretação através de textos falados e
escritos.
Dessa forma, não dispensaremos neste escopo teórico-metodológico a concepção de
linguagem recente que passa, obviamente, pelo a de texto, considerando não só os aspectos
internos em sua constituição, mas, principalmente, os fatores externos da textualidade, ou
seja, o texto enquanto construto linguístico, porém portador de vários sentidos. Sobre texto,
Koch apud Travaglia (2001, p.67) define:

Será entendido como uma unidade linguística concreta (perceptível pela
visão ou audição), que é tomada pelo os usuários da língua (falante,
escritor/ouvinte, leitor), em uma situação de interação comunicativa
específica, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função
comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente da sua
extensão.

Nesse sentido, não tem como não partir do texto escrito, ou modernamente, falado no
ensino de Língua Portuguesa, já que “o homem não se comunica por frases soltas, mas por
textos” (PCNs, 2001), para que os sujeitos interajam, construam sentidos e busquem a sua
identidade pelo viés da língua. Noutros termos, o texto é social e histórico, já que ele é
formado por discursos plurais e intersubjetivos.
Logo, o uso do texto passa, necessariamente, pela noção de contexto, da reflexão no
ensino, alimentado pelas teorias sociointerativas da linguagem, consubstanciado por um
pensar a/sobre língua através das condições materiais e simbólicas de produção do mesmo,
em que o aluno passa a ser sujeito através de sua enunciação. Isso desencadeia, ineditamente,
a concepção pedagógica do professor, sendo que esta perpassa a sala de aula, encontrando
nos gêneros textuais diversificados a base de sua sustentação. Nesse pensar, Brandão (2008,
p. 14):
A formação do professor de língua portuguesa, em qualquer nível, deve ser
radicalmente modificada, passando a fundamentar - se no conhecimento
compreensão e interpretação das diferenças hoje – e sempre - existentes
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na escola, a fim de haver uma mudança de atitude do professor diante das
condições socioculturais e linguísticas dos alunos.

Com efeito, o professor de Língua Portuguesa deve ter atitude uma reflexiva diante do
novo contexto social, para que este possa atuar como elemento desafiador do processo
ensino-aprendizagem, através da incorporação de novos procedimentos teóricometodológicos, voltados à obtenção dos objetivos pretendidos, de maneira que se instigue à
reflexão, à interlocução, portanto à mediação dos sujeitos sociais.
Neste âmbito, o ensino evolui muito nas últimas décadas, pois o importante não é só
ensinar, mas, principalmente, rever a quem? Como? Para quê? De que forma? O que ensinar?
Desde que possibilite interagir com e sobre a língua, já que esta permite “uma atitude
responsiva ativa”, Bakhtin (1995). Este, sem dúvida, deve ser o mérito do professor, ou seja,
ensinar os alunos usar a língua adequadamente.
III RESULTADOS DE UMA PRÁTICA ESCOLAR DE GRAMÁTICA: PRÁTICA VERSUS DISCURSOS.
3.1 A prática pedagógica das escolas-campo e o discurso dos professores
Conforme a descrição do diagnóstico realizado nas escolas supracitadas, já há mudanças
lentas no ensino, já que é a minoria de professores faz a diferença, embora o momento atual
exija a incorporação de recursos tecnológicos, além de materiais didáticos diversificados, bem
como acesso a textos diversificados, que sejam significativos para que os alunos leiam
intensamente e interativamente.
Assim sendo, o discurso dos professores não condiz com a prática efetiva de sala de
aula, primeiro por que os professores leem pouco consoante o questionário respondido por
eles durante a realização da pesquisa, segundo por que não têm pretensões ousadas no
tocante à carreira do magistério, pois os professores leem entre 02 a 04 livros por ano,
portanto pouco para professores de Língua Portuguesa.
Por outro lado, a quantidade de livros afirmados pelos professores está diretamente
associada ao seu desempenho profissional nas salas de aula, pois os professores que leem
mais livros conseguem fazer um trabalho consistente e diferenciado, bem como tem mais
facilidade com a formação de leitores em potenciais, contrapondo aos que não têm o hábito
de leitura.
Dessa forma, se o professor ler pouco, não pode oferecer uma prática de ensino que
não seja a de alimentar um leitor estático, através de um ensino fragmentado e distanciado
das necessidades interativas e interlocutivas da linguagem, já que durante a pesquisa, a
enunciação, praticamente não existiu, pois os alunos foram silenciados com práticas
antiquadas de leitura e de escrita.
Com efeito, a prática dos professores da educação básica das escolas campo estava
presa ao modelo de ensino de língua distante da realidade e das aspirações dos alunos, pois
o atual momento em que se fala de texto, de gêneros textuais, discurso, ainda assim, foi
possível perceber que, na maioria das salas de aula, não passaram de mecanização através da
decoreba, de transcrições de regras.
Neste âmbito, esses professores procuraram omitir a prática pedagógica de ensino com
falsos discursos e justificativas afins, que não representaram a realidade do ensino atual, nem
tão pouco a que foi coletada nas escolas campo. Enquanto eles afirmaram nos questionários

255

de pesquisa, que usavam “portadores de texto” diversificados e gêneros textuais (DIONÍSIO,
2002), a saber: revistas, jornais, internet, livro didático e outros nas aulas. No entanto, não
percebemos isso durante o instrumental de pesquisa - diário de campo.
De acordo com este pensar, para entender o discurso presente na sala de aula e a
prática pedagógica do professor, referenciamos o questionário de pesquisa através da análise
de gráficos, pois consideramos ser básicos para a compreensão da relação existente entre a
prática pedagógica e o discurso do professor.
Logo após, será possível entender a discrepância existente entre as aulas coletadas e o
discurso produzido pelos professores na amostragem da pesquisa. Inicialmente, os dados da
pesquisa são reveladores de uma prática de ensino distorcida da realidade, pois a grande
maioria ficou indiferente às questões propostas. Algumas questões não foram respondidas.
Porém, aqui, não foi possível saber se foi pelo fato de não representar nos lócus a prática
escolar, ou por não compreender o enunciado dos quesitos.
Portanto, muitos professores declararam nos questionários respostas, totalmente,
diferentes do que haviam sido diagnosticados em salas de aula, ou seja, a prática pedagógica
da maioria dos professores das supracitadas escolas foi a tradicional, ou seja a repetitiva e
sem criatividade. Logo, a afirmação do discurso nos questionários contrapõe a realidade,
tendo em vista que declararam que a prática escolar de ensino de Língua Portuguesa era a
sociodiscursiva e/ou interativa, algo que não foi possível perceber durante as 120 aulas.
Ainda assim, tentaram persuadir o pesquisador com discursos utópicos. Sem, contudo,
perceberem as contradições existentes em seus próprios depoimentos, pois o que afirmaram
não foi possível perceber durante o diagnóstico realizado nas salas de aula, algo que limitou o
uso do texto poético, apenas, como modismo. Dessa forma, para termos uma visão geral da
formação dos professores, faremos uso de alguns gráficos, já que eles ajudaram a refletir
acerca da realidade de ensino e da concepção pedagógica tradicional do ensino de Língua
Portuguesa.
Gráfico 01: Formação de professores entre 1980 a 2004
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Consoante o gráfico 01, foi possível perceber que no universo dos 13 professores
colaboradores da pesquisa: 04 deles ou 30,76% do total, tiveram formação acadêmica, ainda,
na década de 1980. Portanto, estão no mercado de trabalho há mais de 30 anos. Logo, tais
profissionais não têm muitas expectativas no que tange a sua profissão, a não ser a sua
aposentadoria.
Alguns destes professores chegaram até a mencionar o uso do texto em sala de aula.
Mas, quando utilizaram nas suas aulas, eles fizeram como pretexto para o ensino de tópicos
linguísticos. Contudo, 05 deles ou 38,46% do total, tiveram formação acadêmica na década de
1990. Embora, ainda, estejam presos ao Estruturalismo Linguístico, no entanto pudemos
perceber algumas diferenças pertinentes à metodologia e aos recursos didáticos utilizados por
tais professores. Pois, estes não se limitaram apenas à transposição didática na lousa dos
conteúdos.
Finalmente, os últimos 04 professores, ou seja, 30,76% do total tiveram a formação na
década de 2000, entre 2002 a 2004. Este percentual em análise tem 02 professores ou 15,38%
do total, que tem um trabalho mais efetivo de leitura e de escrita com os alunos, pois suas
aulas buscaram a interlocução, a interação entre os sujeitos via à escrita e à fala dos sujeitos
falantes.
Porém, os outros 02 ou 15, 38% não fizeram inovações no ensino de LP, pois não
partiram dos gêneros textuais diversos. No entanto, ao todo do corpus, 13 professores da
pesquisa, 09 destes, ou seja, 69, 23%, a grande maioria, tem um trabalho deficitário que tange
à leitura, à interpretação e à produção textual.
Reforçamos, outrossim, que neste corpus de estudo, 02 professores do universo, destes
09 professores pesquisados, tiveram formação acadêmica recente na década de 2000. Logo,
deveria ter um trabalho produtivo, pois têm conhecimento técnico-científico e não usam nas
suas aulas. Portanto, eles sabem que o texto deveria estar presente nas salas de aula de
maneira significativa, possibilitando à construção de sentidos plurais, senão também de novos
discursos.
O gráfico 02 lida com a realização profissional dos colaboradores de pesquisa:
Gráfico 02: Sentimento de realização na profissão de professor
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Neste gráfico, podemos perceber a incoerência da grande maioria dos professores,
quando responderam que se sentiam realizados na profissão de professor, inclusive, tendo
vocação e sendo profissionais. No entanto, pelo diagnóstico realizado durante as aulas, tal
afirmação, não tem consistência, pois os próprios informantes da pesquisa pareciam estar
desmotivados.
Dessa forma, eles estão lá (local de trabalho) por obrigação, devido à promoção
pessoal, no caso, a aposentadoria, mas, sem prazer pelo trabalho, que fazem. No entanto, o
ensino deveria ser o objetivo principal. Postura como essa só alimenta métodos ultrapassados.
Com efeito, pensar o ensino assim, não deve ser o objetivo do professor para seus alunos,
tanto é que a leitura ficou relegada em segundo plano, através da exploração de uma
“gramática ideal” (SILVA, 1993).
Consoante o gráfico, 8 professores afirmaram que eram realizados na profissão, ou seja,
61, 53% do total. No entanto, este percentual não coincide com a realidade coletada, se
partíssemos da concepção pedagógica adotada nas aulas, bem como o desinteresse. Já 03
professores ou 23, 07% disseram que não se sentiam realizados. Por fim, 02 ou 15,38%
omitiram as respostas, já que não declararam.
Gráfico 03:Leitura de livros por ano
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De acordo com os dados, foi possível entender que 08 deles ou 61 53%, afirmaram que
leem entre 02 a 04 livros por ano, o que é muito pouco para um professor de Língua
Portuguesa, por outro lado, demonstrou quanto menos os professores leem, pior é seu o
trabalho desenvolvido nas salas de aula. Assim, o texto atua como pretexto para ensinar a
gramática normativa, já que os gêneros: músicas, poesias, serviram apenas para a transcrição
de enunciados.
Já outro colaborador da pesquisa, 01 professor ou 7,69%, que embora leia mais dos que
os professores supracitados, anteriormente, não conseguiu fazer um trabalho diferenciado
com o gênero poético. Em contrapartida, não impede que faça um ensino produtivo para os
alunos, embora sendo tradicional, pois depende do compromisso e da responsabilidade do
professor.
Ainda sobre os dados deste gráfico, 03 professores ou 23,07% do total leem entre 05 e
08 livros anuais. Consideramos um percentual bom, mas poderia ser melhor, pois como se
trata de professores de Língua Portuguesa, é esperado deles que sejam professores - leitores.
A relação leitura do professor e prática de sala de aula foi diretamente proporcional, pois os
que leem mais têm um trabalho efetivo de leitura e de produção textual significativa.
Finalmente, os últimos dados, 01 ou 7,69% do total de informantes, foi especial, pois
disse que lia acima de 10 livros anuais. Isto fez a diferença no seu trabalho, pois este professorleitor ganhou as Olimpíadas de Língua Portuguesa, edição/2010. Logo, este tem a formação
acadêmica recente, já que fez Especialização. Suas aulas são direcionadas à leitura de
paradidáticos
Assim sendo, o último conseguiu fazer com que os alunos interagissem, lessem,
socializassem experiências de leitura. Tanto é que os alunos supostamente “deficientes”
tiveram um desempenho bom, pois leram imagens para a professora. Por fim, 01 professor
ou 7,69%, respondeu que lia entre 08 e 10 livros por ano e tem uma prática de sala de aula
diferenciada conforme diagnóstico realizado.
Portanto, relendo os dados: 23,07% com 7,69% correspondem a 30,76% dos sujeitos da
pesquisa, ou seja, correspondem 04 professores que fizeram um trabalho coerente em sala
de aula, pois os gêneros estudados foram bem explorados e visaram à formação do leitor,
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inclusive, a poesia quando utilizada em algumas aulas, não se limitou à reprodução mecânica
de versos e de estrofes.
Neste contexto, os 69,23% correspondente aos 09 professores do universo dos 13, que
precisam de capacitação, pois nem todos os professores são da década de 1980, pois duas
delas terminaram a Graduação no ano de 2000. Mesmo assim têm um trabalho irrelevante,
apesar de possuir o conhecimento científico, prejudicam os alunos ou mesmo por não se
comprometerem com as mudanças do ensino. Isso pode ser explicitado a seguir:
Gráfico 04: Concepções pedagógicas do ensino de Língua Portuguesa
13
12
11
10
Quantidade de professores que
declararam serem estruturalista

9
8
7

Quantidades de professores que
declararam serem socio-interativa

6
5
4

Quantidade de professores que não
declaram

3
2
1
0
Estruturalista

Sócio-interativa

Não declararam

De acordo com os dados do gráfico, as respostas atribuídas pelos professores foram
interessantes, pois a maior parte deles ou 09 do total, ou seja, 69,23% declararam que a
concepção pedagógica de ensino de Língua Portuguesa era a sociointerativa, justamente o
total dos professores, que legitimam a pedagogia tradicional no corpus da pesquisa. Ou seja,
05 professores ou 38,46% do total, afirmaram utilizar essa concepção pedagógica de ensino.
Na verdade, foi uma estratégia utilizada por eles para omitir, muitas vezes, a falta de
compromisso.
A nosso ver, é muito grave, pois mostrou que o professor não tem identidade com a
profissão que escolheu. Então, como formar alunos conscientes e críticos numa sociedade tão
complexa? Se quem deveria ser modelo, espelho, ou seja, defende uma postura dessa
maneira, será que tais profissionais têm decisões coerentes e consistentes nas salas de aula
com seus alunos? O mesmo não ocorreu com os 03 professores que declararam ser
tradicionais e/ou estruturalistas, ou seja, 23,07%, pelo menos assumiram o que faziam nas
suas salas de aulas. Finalmente, 01 deles ou 7,69%, não opinou, talvez por não querer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de gramática é fundamental para a ascensão social dos discentes, mas que seja
utilizado a partir de situações reais no processo ensino-aprendizagem, ou seja, no uso
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específico da enunciação viva dos falantes. Nesse sentido, o que não faltam são situações
esporádicas de ensino, que poderão tratar o uso funcional da gramática de forma assídua.
Ocorre que, às vezes, o professor poderá ter conhecimento limitado da norma culta e acabará
não sabendo explorar essa gramática.
Dessa forma, ela não deve ser o centro do processo ensino-aprendizagem, mas a
ferramenta de apoio de todo o professor para que em situações reais de aprendizagens possa
adequar o uso ao contexto linguístico dos alunos. Assim sendo, pensá-la funcionalista é
oferecer um ensino crítico, no qual os alunos atuem racionalmente sobre os usos da língua.
Portanto, a gramática deverá aparecer quando há necessidade de fixação de uma regra,
ou mesmo para diferenciar de outros usos existentes e o que precisa mudar, urgentemente,
são as políticas de formação de professores, bem como os mitos de que a gramática deve ser
a protagonista do ensino de Língua Portuguesa.
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ENTRE VIVÊNCIAS E AFETOS: Significações constituídas por uma supervisora pedagógica da
Educação Infantil
Márcia Núbia da Silva Oliveira59
Luzimara Alexandre da Silva60
Júlio Ribeiro Soares61
RESUMO: O presente estudo apresenta recorte de pesquisa intitulada “As significações do
constituir-se supervisora pedagógica: reflexões de uma profissional da Educação Infantil”,
realizada com uma supervisora de Unidade de Educação Infantil. Tem como objetivo
apreender as significações constituídas por uma supervisora pedagógica na Educação Infantil,
a partir das vivências que a afetaram no decorrer da sua vida pessoal e profissional e que
contribuíram para sua construção enquanto sujeito social e histórico. Fundamenta-se na
psicologia sócio-histórica como perspectiva teórico-metodológica de análise da realidade
investigada, uma vez que essa abordagem considera os aspectos históricos, culturais e sociais
no desenvolvimento humano. Parte do pressuposto de que a supervisão pedagógica é
concebida como um trabalho dinâmico, de mediação da ação docente que visa a melhoria na
qualidade da educação e compreende o supervisor como colaborador na prática educativa,
que vai auxiliar o professor a se apropriar do processo de ensino-aprendizagem. Como
procedimento para produção das informações utilizou-se a entrevista reflexiva. O processo de
análise das informações foi realizado através da proposta metodológica Núcleos de
Significação. Considera que o indivíduo é diretamente afetado pelo meio social e cultural em
que vive e que as vivências são fundamentais na produção de significações dos sujeitos.
Palavras-chave: vivências; afetos; supervisor pedagógico; Educação Infantil.
INTRODUÇÃO
Este artigo é o recorte da pesquisa intitulada “As significações do constituir-se
supervisora pedagógica: reflexões de uma profissional da Educação Infantil”, realizada junto
ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Isso posto, é um artigo que se reporta especificamente
ao tema do trabalho do supervisor nas Unidades de Educação Infantil do Município de
Mossoró/RN, tendo em vista que esse profissional tem papel central no funcionamento da
Unidade Educacional na qual desenvolve as suas atividades e considerando as variadas
funções que ele exerce para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade com crianças
pequenas.
Portanto, esta investigação, cujo objetivo é apreender as significações constituídas por
uma supervisora pedagógica na Educação Infantil, a partir das vivências que a afetaram no
decorrer da sua vida pessoal e profissional e que contribuíram para sua construção enquanto
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sujeito social e histórico, foi efetivada com base teórico-metodológica na Psicologia SócioHistórica e no Materialismo Histórico e Dialético, isto é, na perspectiva “que considera a
realidade como um sistema vivo, mediado por forças materiais que vão se produzindo nas
relações sociais dos seres humanos” (AGUIAR, CARVALHO E FUMES, 2016, p. 20).
Por isso, nossa tarefa implica, necessariamente, penetrar na essência do nosso sujeito
de pesquisa, analisar o movimento constitutivo da sua história, ainda mais porque se trata de
analisar as significações produzidas, a partir das suas vivências nas atividades realizadas.
A escolha das categorias vivência, afetividade e sentido e significado se deu por
acreditamos que, em conformidade com o pensamento de Bock e Aguiar (2016), elas poderão
nos orientar na explicação e explicitação da constituição do fenômeno ora pesquisado.
Como procedimento para produção das informações, utilizamos a Entrevista Reflexiva
e para análise e interpretação das informações, empregamos a proposta Núcleos de
Significação.
Este artigo se estrutura da seguinte forma: primeiro faremos alguns apontamentos
acerca da necessidade do supervisor pedagógico na etapa da Educação Infantil; em seguida,
apresentaremos alguns pontos a serem considerados sobre a realidade local, do município de
Mossoró/RN; na sequência, exporemos os pressupostos teórico-metodológicos utilizados
para a apreensão do real; o ponto seguinte trata do procedimento utilizado para a produção
das informações: a Entrevista Reflexiva; logo após, faremos uma exposição do procedimento
metodológico para análise das informações produzidas, os Núcleos de Significação; dando
continuidade, traremos os resultados da análise e interpretação das informações produzidas;
e, por fim, faremos considerações finais.
ALGUNS APONTAMENTOS ACERCA DA NECESSIDADE DO SUPERVISOR PEDAGÓGICO NA
ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Como sabemos, constituir-se parte da Educação Básica é um fato relativamente novo
para a Educação Infantil, pois isto aconteceu apenas com a Lei de Diretrizes e Base 9.396/96.
Desde então, promover o desenvolvimento integral infantil, em todos os seus aspectos,
passou a ser uma especificidade para as instituições que atendem crianças de até cinco anos
e onze meses. Tal fato tornou central a indissociabilidade do cuidar e educar e indiscutível a
presença de um profissional para orientar a ação pedagógica do professor dessa etapa da
educação.
Com a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI), pela Resolução Nº 5 de 17 de dezembro de 2009, trabalhar com crianças pequenas
tornou-se um desafio para os profissionais da área, já que nelas estão contidos os princípios,
fundamentos e procedimentos que orientam as políticas públicas para a Educação Infantil.
Assim sendo, se faz necessário o conhecimento, em profundidade, das DCNEI para a
elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares nas
instituições de Educação Infantil e, para que essas ações ganhem força, torna-se
imprescindível os serviços de um profissional que apoie, encoraje os professores, ou seja, é
imperativa a presença do supervisor pedagógico para articular as ações dos profissionais da
área a fim alcançar os objetivos propostos pelas Diretrizes e pela Proposta Pedagógica da
Unidade Educacional, que nela se baseia.
Uma pesquisa realizada em anos recentes por Placco, Souza e Almeida (2012, p. 8),
aponta que dentre as atribuições do coordenador pedagógico nas escolas brasileiras são
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muitas e envolvem “desde a liderança do projeto político pedagógico até funções
administrativas de assessoramento da direção, mas, sobretudo, atividades relativas ao
funcionamento pedagógico da escola e de apoio aos professores”. As autoras elencam
atribuições como:
Avaliação dos resultados dos alunos, diagnóstico da situação de ensino e
aprendizagem, supervisão e organização das ações pedagógicas cotidianas
(frequência de alunos e professores), andamento do planejamento de aulas
(conteúdos ensinados), planejamento das avaliações, organização de
conselhos de classe, organização das avaliações externas, material
necessário para as aulas e reuniões pedagógicas, atendimento de pais, etc.,
além da formação continuada dos professores. (Idem).

Nesses termos, entendemos que a atuação do supervisor pedagógico na organização
do trabalho escolar é um trabalho dinâmico, de mediação da ação docente e que objetiva a
melhoria na qualidade da educação. Compreendemos ser este profissional um colaborador na
prática educativa que vai auxiliar o professor a se apropriar do processo de ensinoaprendizagem.
Portanto, para refletir sobre essa questão, nos apoiamos em Liberalli, (1996, p. 27),
que, discutindo sobre o papel do coordenador pedagógico na escola, segundo a concepção
vygotskiana de desenvolvimento e aprendizagem, enfatiza que “ele será aquele que auxiliará
o(a) professor(a), colocando e retirando andaimes para que este possa atuar em sua Zona
Proximal de Desenvolvimento”. Por se tratar de uma questão regional, vale ressaltar que a
função designada como coordenação pedagógica no estado de São Paulo, e abordada por
Liberalli (1996), é aqui reconhecida como supervisão pedagógica. Assim sendo, a autora nos
ajuda a entender que o supervisor pedagógico é o educador mais desenvolvido e que,
portanto, pode constituir o desenvolvimento do professor ajudando-o, colaborativamente, a
ter uma postura crítica sobre a realidade escolar na qual atua, isto é, é o supervisor “que
auxiliará o(a) professor(a) a questionar o senso comum e tornar-se consciente de suas ações
em sala de aula, possibilitando a compreensão e transformação de conceitos que as
embasam” (Idem).
Logo, se faz necessário conceber que a supervisão pedagógica se constitui num
processo reflexivo, de orientação da prática docente e compreender o supervisor pedagógico
como um mediador da transformação da ação educativa, o qual ajuda na formação de
cidadãos críticos e conscientes.
A REALIDADE LOCAL
No município de Mossoró/RN, a demanda da Educação Infantil foi integrada ao
Sistema Municipal de Ensino(SME) entre os anos de 1999 e 2002 (MOSSORÓ, 2017). A nova
configuração da Educação Infantil exigiu do SME políticas específicas para esta etapa e um
olhar diferenciado para os profissionais que nela atuam.
Nessa perspectiva, evidenciou-se a necessidade de um profissional para orientar a
ação pedagógica dos professores. A exemplo das outras etapas da educação, algumas
Unidades de Educação Infantil (UEI), passaram a contar com os serviços do supervisor
pedagógico, cuja função é regulamentada pela Instrução Normativa Nº. 001/2010–GEED, de
20 de maio de 2010.
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Cabe ressaltar que, na rede municipal, as supervisoras da Educação Infantil são
pedagogas concursadas e efetivadas para exercer a função de professora. No entanto,
conforme Art. 2º da Resolução 001/2010-GEED, o professor com formação em pedagogia
pode ser nomeado, por meio de portaria, pelo gestor municipal da educação, para assumir a
função de supervisão pedagógica e de assessoramento pedagógico.
Para exercer a função de supervisora, a professora precisa ter como pré-requisitos:
“ser pedagogo (a), especialista e ser professor (a) com experiência referenciada e atuação”
(MOSSORÓ, 2017, p. 7), consonante com os princípios da Proposta Curricular da Educação
Infantil para Rede Municipal de Ensino do Município de Mossoró, publicada por meio da
Resolução Nº 01/2017 – CME, em 16 de março de 2017, no Jornal Oficial de Mossoró (JOM).
A ABORDAGEM SÓCIO-HISTÓRICA E O MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO COMO
PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA APREENSÃO DAS SIGNIFICAÇÕES
CONSTITUÍDAS NA VIVÊNCIA DE UMA SUPERVISORA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Pensar o sujeito na complexa relação que ele tem com o mundo material e cultural,
sugere aprofundar-se na história desse sujeito e, portanto, implica na realização de uma
investigação baseada nos princípios teóricos e metodológicos apontados por Vigotski e a
abordagem sócio-histórica.
Fundamentada no marxismo e tendo o materialismo histórico e dialético como
filosofia, teoria e método, segundo o qual “[...] o homem só é indivíduo, ou melhor, só se
constitui indivíduo porque é social e histórico” (GONÇALVES, 2015, p. 56), a Psicologia SócioHistórica entende o homem como ser ativo, social e histórico. Ativo porque produz a sua
existência/sobrevivência; social porque age na coletividade, porque o homem não se constrói
na ausência do outro (VIGOTSKI, 1999). Ele é “criado pelo homem” (BOCK, 1997. p. 38); e
histórico porque produz vida material/cultural.
A psicologia sócio-histórica preceitua que
“Não há natureza humana pronta. Não há aptidões. A única aptidão do
homem é poder desenvolver várias aptidões. E o desenvolvimento do
indivíduo se dá através do contato com a cultura e com os outros homens.
Os objetos da cultura materializam a história e cristalizam as aptidões
desenvolvidas pela humanidade no decorrer de sua história. O indivíduo, ao
entrar em contato com esses objetos, ‘descongela’ essas aptidões e adquire
as habilidades necessárias a sua sobrevivência na cultura humana. O homem
se constitui e aprende a ser homem” (BOCK, 1997, p. 38).

Dessa forma, ao negar a naturalização do homem, a Psicologia Sócio-Histórica
apresenta possibilidades de superação da visão que aparta o social do individual, o objetivo
do subjetivo, o interno do externo. Para esta abordagem “O mundo psicológico é um mundo
em relação dialética com o mundo social” (BOCK, 2015, p. 31).
Assim, entendemos ser necessário considerar que a realidade pesquisada se constitui
no seu movimento e que o sujeito da pesquisa é um ser constituído na relação com outro e
pela cultura construída ao longo do tempo.
Destarte, para apreender a realidade investigada, recorremos a Vigotski para
empregar os três princípios propostos no seu método: análise dos processos e não dos
objetos; explicação versus descrição; problema do comportamento fossilizado.
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Quando, ao estudarmos as funções psicológicas superiores, analisamos o processo e
não o objeto, estamos considerando o movimento histórico e dialético do fenômeno psíquico.
Isso implica compreender a constituição histórica do objeto de pesquisa, uma vez que o que
se busca é compreender o processo, o como o fenômeno se constitui a partir da sua gênese e
as modificações ocorridas na historicidade.
Explicar um fenômeno ao invés de simplesmente descrevê-lo, nos possibilita
transcender as características externas deste fenômeno e ir além do que está aparente,
desvendar a face oculta da realidade, pois nem tudo é o que aparenta ser. Na verdade, o que
precisamos é, “[...] entender as ligações reais entre estímulos externos e as respostas internas
que são a base das formas superiores de comportamento[...]” (VIGOTSKI, 2007, p. 66). O
princípio vigotskiano da explicação de determinado fenômeno, permite adentrar na zona dos
sentidos e desvendar o que parece ser. Permite também, por meio da análise dos processos,
descobrir como o fenômeno tornou-se o que aparenta ser.
O terceiro princípio, o problema do comportamento fossilizado, também deve ser
levado em consideração na pesquisa. De acordo com Vigotski, trata-se de um processo
esmaecido no tempo, que, por ter perdido a aparência original devido as repetições de
comportamento, sua aparência nada nos revela: “eles perderam a sua aparência original, e
sua aparência externa nada nos diz sobre a sua natureza interna” (VIGOTSKI, 2007, p. 67).
Portanto, enquanto pesquisadores, precisamos penetrar na essência do fenômeno e perceber
a origem e o movimento que constituiu e revela tal comportamento.
Portanto, por considerarmos o sujeito desta pesquisa como ser mediado pela história
e pela cultura, é imprescindível percebermos a realidade investigada para além do que está
visível aos nossos olhos. Para a psicologia sócio-histórica, são as categorias que ajudam a
explicar a constituição humana. De acordo com Aguiar (2016, p. 48), são as categorias teóricometodológicas que vão nos auxiliar na apreensão do real, uma vez que elas “‘carregam o
movimento do fenômeno estudado, suas contradições e sua história’”. Neste estudo,
destacaremos quatro categorias essenciais para compreender a realidade pesquisada:
vivência, afetividade, sentido e significado.
Marques (2017, p. 6776), que adota o termo perejivânie em substituição ao termo
vivência, expressa que “quando passamos por situação de perejivânie (vivência), nada mais
continua igual, nossa atitude muda em relação a situação vivida”. Por isso, escolhemos a
categoria vivência, pois acreditamos que o supervisor pedagógico, na sua atividade, passa por
processos vários que impactam o seu modo de ser e de perceber as coisas e que, portanto,
modifica a sua relação com a realidade.
Não se trata simplesmente de falar das experiências que a supervisora pesquisada teve
no decorrer da sua atividade profissional e/ou na vida pessoal, pois nesse percurso,
provavelmente, ela viveu situações que não tiveram muita importância para o seu
desenvolvimento enquanto profissional ou enquanto indivíduo. Se trata sim, de perceber
vivências que a afetaram e que, de alguma forma, acarretaram transformações na sua vida.
Dessa forma, como indica Vigotski (2001), não podemos ver o sujeito apenas sob o
aspecto cognitivo, por que a afetividade também é fator determinante da sua constituição.
Assim sendo, considerar os afetos que constituem a subjetividade do sujeito, implica
considerar seus sentimentos e emoções. Para Soares (2011, p. 98), a questão afetiva é
“componente fundamental no processo da produção de sentidos e significados. Portanto,
também componente fundamental da atividade humana no processo de constituição da
subjetividade”.
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A escolha das categorias sentido e significado, aqui estudadas como um par dialético,
é imprescindível numa pesquisa que objetiva apreender as significações de determinada
realidade. Se, para compreender o sujeito, é preciso partir da sua palavra, necessário se faz
compreender os significados e os sentidos às palavras atribuídos. O significado porque é a
partir dele que podemos perceber que há algo oculto e que precisa ser desvendado; sentido
porque, como afirma Vigotski (2001, p. 465), precisamos penetrar nas zonas mais fluidas e
complexas do psiquismo para descobrir a origem e movimento do fenômeno, pois “o sentido
de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ele desperta em nossa
consciência”.
Assim sendo, o significado, por ser determinado histórica e socialmente, certamente
irá conter mais do que aparenta (AGUIAR E OZELLA, 2006), sendo necessário recorrer à
categoria sentido para atingirmos o nosso objetivo.
Por conseguinte, para apreender as significações constituídas na vivência de uma
supervisora pedagógica na Educação Infantil, precisamos ir além da visão naturalizante do
sujeito enquanto profissional, por isso, na nossa pesquisa consideraremos as falas do sujeito
como construções históricas, como “discursos mediados por numerosos artefatos culturais e
históricos que constituem o movimento dos processos de significação da realidade” (AGUIAR,
SOARES E MACHADO, 2015, p. 64).
PROCEDIMENTO PARA PRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES
O procedimento para produção das informações foi realizado mediante a Entrevista
Reflexiva (Szymanski, 2004), uma vez que esta possibilita desvendar as significações da
supervisora acerca do objeto investigado. A entrevista foi realizada com uma supervisora
pedagógica - a quem chamaremos ficticiamente de Maria -, de Unidade de Educação Infantil
pertencente à Rede Municipal de Ensino de Mossoró/RN.
NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO: UMA PROPOSTA ANALÍTICO-INTERPRETATIVA PARA
APREENSÃO DA REALIDADE
Para realizar a análise e interpretação das informações produzidas, utilizamos a
proposta metodológica “Núcleos de Significação”. Para desenvolvê-la de forma que a esma
nos permita apropriar das significações constituídas nas vivências de uma supervisora da
Educação Infantil, frente a sua realidade, recorremos a Aguiar, Soares e Machado (2015).
De acordo com Aguiar, Soares e Machado (2015), seguir esta proposta significa passar
por um processo dialético que considere a totalidade dos elementos, as contradições
produzidas na relação partes/todo e compreender que as significações constituídas pelo
sujeito pesquisado se modificam na atividade, no caso desta pesquisa, na atividade de
supervisão pedagógica.
No caminho para análise e interpretação das informações produzidas por meio dos
Núcleos de Significação, iniciamos realizando a leitura flutuante e recorrente do material
produzido e transcrito; em seguida, organizamos os pré-indicadores, garimpando palavras e
frases com significados e as agrupamos em temas caracterizados por maior frequência, ênfase
na informação, pela carga emocional observada e pelas contradições presentes do discurso
da supervisora.

268

Dando continuidade, articulamos os pré-indicadores e sistematizamos os indicadores,
nos aprofundando nas significações constituídas nas vivências do sujeito, a fim de alcançar
abstrações e nos aproximar da zona de sentidos, conforme orientam Aguiar, Soares e
Machado (2015). Neste momento, o critério utilizado para aglutinação dos indicadores foi a
similaridade, a complementaridade e a contradição contidas na linguagem e observados nos
pré-indicadores. Na sequência, sistematizamos os núcleos de significação, sintetizando os
conteúdos resultantes da análise e interpretação já realizada anteriormente.
Nesse processo, identificamos cento e treze pré-indicadores, construímos vinte e três
indicadores e constituímos três núcleos de significação, a seguir denominados: núcleo 1 Vivência e a relação com o outro como processos de mediação na constituição do ser
supervisora; núcleo 2 - A formação continuada: estudos e ações propostas aos professores da
Educação Infantil mediando a atividade do cuidar e educar; núcleo 3 - Atividade: constituição
na relação com o objetivo e subjetivo”.
Neste artigo, nos debruçaremos na análise do Núcleo de Significação 1: Vivência e a
relação com o outro como processos de mediação na constituição do ser supervisora, como
detalharemos a seguir.
ENTRE VIVÊNCIAS E AFETOS: SIGNIFICAÇÕES CONSTITUÍDAS POR UMA SUPERVISORA
PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Na perspectiva de apreender as significações do constituir-se supervisora pedagógica
na Educação Infantil, realizou-se a análise e interpretação das informações, considerando os
aspectos de sua vivência e relação com outro, assim como os afetos que
contribuíram/contribuem para a sua constituição.
Observa-se como ponto introdutório para análise, a satisfação em que a Maria tem em
fazer o que gosta, dando significado a função de supervisora, assim como dando sentido as
suas vivências e a sua relação com os seus pais, com as crianças e as suas famílias, com os
demais profissionais da área e com o mundo que a cerca.
Desde o início da entrevista, quando solicitamos que falasse um pouco sobre a sua
história de vida, Maria anunciou que iria discorrer sobre o que marcou a sua vida, sobre fatos
que deram origem do seu interesse pela profissão docente.
“Eu venho de uma família onde meu pai e minha mãe são professores, certo?
Então eu sempre acompanhava meu pai e minha mãe, mais no período de
eventos, sabe? Meu pai era aquele que preparava no dia da criança aquele
saquinho de confeito. [...] eu ia com ele na instituição que ele trabalhava, que
era na zona rural [...] então eu via aquela alegria [...]”. (MARIA)

Sua primeira fala revela que as vivências que teve ao lado da sua família foram as
primeiras situações que despertaram o seu interesse em trabalhar com crianças. Marques
(2017, p. 36360), explica essa situação quando afirma que “perejivânie [ou vivências] não diz
respeito meramente a uma particularidade da criança e nem ao ambiente social em que ela
se encontra, mas à relação entre os dois”.
Nesse sentido, podemos inferir que entre o trabalho da sua família e o clima de alegria
na sua casa quando era data de festejos na escola, Maria foi atingida por emoções e
sentimentos que influenciaram nas suas decisões futuras, na vida escolar e profissional.
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Maria cursou magistério e conta que, antes de entrar na faculdade, fez estágio em uma
escola da rede privada. Ela tinha apenas 17 anos quando teve a sua primeira experiência com
a Educação Infantil: “[...]E esse mundo sempre me encantou, né? Eu sou apaixonada, posso
dizer com o “A” maiúsculo, todas as letras garrafais, por criança[...]”.
Ela nos fala que decidiu fazer vestibular para pedagogia e, mais uma vez remete a
vivências em família, o incentivo para a sua decisão:
[...] meus pais achavam que eu não ia passar no primeiro vestibular. Era tipo
assim, eu fazia e meu pai, principalmente meu pai, era aquela pessoa que
sentava comigo pra estudar, pegava a lição, de tabuada, de tudo. Quando eu
voltava da prova do vestibular, ele dizia: Olhe, vamos contar seus pontos,
mas se você não passar esse ano, não tem problema, não, porque magistério
não prepara para o vestibular. Então quando a gente contava o ponto que eu
atingia, passava, era... ele torcia junto comigo: olhe, você atingiu, você
passou! Se amanhã você conseguir isso, você vai entrar. (MARIA).

Maria passou no primeiro vestibular. Precisou deixar a escola na qual estava
trabalhando, mas continuou dando aulas de reforço. Ao terminar a faculdade, ela conseguiu
trabalho em outra escola: “nessa escola eu passei 10 anos. Acredito que foi um aprendizado
muito, muito positivo mesmo, porque a escola particular tem essa vantagem, né? Tem essa
vantagem de ensinar, porque a cobrança é maior”.
Essa fala clarifica a concepção vigotskiana de Zona de Desenvolvimento Próximo, ou,
do movimento dialético do ensino-aprendizagem, destacando a importância das relações
sociais entre os indivíduos, sobre a qual há sempre um indivíduo mais avançado que irá mediar
o desenvolvimento do outro.
Nessa escola particular, uma das sócias era professora de língua portuguesa,
na Universidade. Então ela tinha preocupação de nos ensinar questão de
linguística, de gramática. Então, vou dizer que foi uma escola, foi minha
faculdade pela segunda vez[...] (MARIA).

Outro fator que consideramos relevante para a produção de significações nas vivências
de Maria, foi o seu relato sobre quando passou a ser supervisora da escola em que trabalhava:
“[...] eu me lembrar de 13 de dezembro dia de Santa Luzia [feriado municipal], a gente tava lá,
imprimindo esses relatórios finais, corrigindo, mas tudo em prol do quê? Criança e família”.
Inferimos que, para ela, os resultados compensam o trabalho, que, apesar de ser feriado, não
mediu esforços e cumpriu com o seu dever profissional.
Para Maria, um profissional precisa se dedicar à sua atividade, e era isso que ela fazia:
“Então dentro da minha história, como professora, supervisora, sempre eu tive muito
respeito, amor e dedicação, porque eu sabia que o primeiro lugar é e sempre será a criança.
Em segundo lugar, o respeito e a convivência, harmonia, a parceria família[...]”.
Esse ponto nos envolve no que Liberalli (1996, p. 20), chama de reflexão. De acordo
com a autora “O processo reflexivo tem sido considerado como essencial na aprendizagem e
formação do(a) professor(a). [...], refletir implica um processo de busca interior que pressupõe
um distanciamento do senso comum”.
Há dezessete anos, Maria foi efetivada, por meio de aprovação em concurso público,
na rede municipal de ensino. Há oito anos assumiu supervisão na Educação Infantil. Ela nos
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conta que, a princípio, não teve dificuldades para assumir a função, pois sempre foi uma
professora ativa e participativa, tendo feito parte do Conselho Escolar, auxiliado na construção
do Mapa Educacional62 e da avaliação do Mapa Educacional, na construção e atualização do
Projeto Político Pedagógico, entre outras ações. Maria detalha que, incialmente, vivenciava
duas realidades: como professora com dois vínculos (com 60 horas semanais), precisava
cumprir sua carga horária com 30 horas na supervisão e 30 horas em sala de aula.
Maria ainda nos fala de situações que a afetam, desde o início, quando assumiu a
supervisão, que é o fato de não conseguir ser “A supervisora”, devido a tantas outras tarefas
que precisa executar na UEI. Mas, mesmo assim, ela considera que deve estar sempre
envolvida com todas as atividades da Unidade. Ela expressa isso quando relata sobre os
momentos de reunião com as famílias em que o professor precisa sair da sala para participar
da reunião:
O que acontece: às vezes, é difícil eu ter aquela pessoa de apoio pra colocar
lá na sala. Aí o que que acontece muitas vezes que me deixa triste, né? Fica
só a… gestor e o professor e eu é que fico na sala com as crianças pro
professor vir. Aí eu acabo perdendo essa oportunidade de tá conversando,
de tá ouvindo. Mas eu sou aquela pessoa que tô, tanto na entrada como na
saída, no portão, dizendo bom dia, como vai? Tudo bem? Né? E tento ter o
relacionamento melhor possível com os pais, né? É difícil? É! Mas, eu tento.
(MARIA, 2017).

Chama-nos a atenção o fato de Maria lamentar não poder representar o seu segmento
(de professora) no Conselho Escolar da UEI, apesar da sobrecarga de atividades, uma vez que
precisa dar conta de atribuições que não são suas, como as de secretária (cumprir com toda a
parte burocrática da UEI e a exigida pela Secretaria de Educação), porteira, membro da
Unidade Executora (Caixa Escolar) e, às vezes, até de diretora:
Teve eleição, infelizmente eu não pude participar da eleição, eu sou contra
isso viu, deixar aqui registrado, porque como supervisora eu sou
automaticamente a suplente da diretora, certo? Mas só que na hora do voto
eu não tenho direito a voto, porque eu sou só a suplente. Eu posso opinar,
mas na hora de votar eu não posso, isso aí é errado, eu só posso me
candidatar se aqui tivesse uma vice-diretora, como não tem... (MARIA).

Seu posicionamento deixa claro o seu engajamento e comprometimento como
supervisora, pois revela estar atenta às tarefas que são específicas das suas funções
articuladora, formadora e transformadora (PLACCO, SOUZA E ALMEIDA, 2012).
A supervisora demonstra a importância da relação com o outro para o
desenvolvimento profissional, por isso diz estar sempre disposta a buscar parcerias com
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Documento de planejamento de ações anual das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de
Mossoró, que contém metas e resultados para os indicadores de evasão escolar, de infraestrutura, rendimento
escolar, desempenho do aluno, programas educacionais de apoio ao currículo escolar, programas educacionais
de apoio aos professores e servidores técnicos, produção pedagógica, científica e cultural; promoção de
atividades de responsabilidade social, programas de apoio às famílias, corpo docente, funcionários da educação,
funcionamento dos Conselhos Escolares e de modernização pedagógica e administrativa (Lei Nº 2717, de 27 de
dezembro de 2010).

271

outras supervisoras que possa realizar um trabalho de qualidade com as professoras e,
consequentemente, com as crianças. Para ela, é importante unir forças, porque
[...] não é o professor do município de Mossoró, é a unidade do Município de
Mossoró, eu sou supervisora do município de Mossoró, eu não tô aqui pra
competir com ninguém, tô aqui pra unir forças né, eu até lembrei isso no
grupo das supervisoras né, que a gente também deve se ver como uma
equipe. Então eu chamo os supervisores aqui ao entorno, digo vamos
planejar juntas, eu tô com necessidade disso na minha unidade, a sua
também tá?

Mas, Maria também confirma o que a afeta negativamente quando declara “nem tudo
é um mar de rosas” e que há muitas situações na sua atividade que a entristece. Notamos no
seu relato que a presença do supervisor pedagógico nem sempre é bem vinda, que os sentidos
e significados constituídos por professoras acerca deste profissional, muitas vezes vai de
encontro às significações pelo supervisor constituídas:
Agora, infelizmente… supervisora ainda é vista, muitas vezes, como... dedo
duro, né, aquela pessoa que tá ali só pra vigiar, criticar, né? Então, isso
magoa. Porque elas não entendem que supervisor é parceria, supervisor é
aquela pessoa que tá ali de mão dada pro melhor.

No entanto, ela continua firme no seu propósito de cumprir com as suas atribuições,
de efetivar ações que são próprias da sua função e de melhorar a qualidade da educação,
sobretudo, da Educação Infantil.
E eu nunca vou ser um daqueles macaquinhos não. Eu nunca vou deixar de
ver o que tem que ser visto. Ouvir o que precisa ser ouvido e falar o que
precisa ser falado [...] Porque eu sei que, esse meu pensamento, de deitar a
cabeça lá no final do meu horário, fiz o meu melhor. (MARIA, 2017).

Sua posição vai de encontro ao que declara Liberalli (1996), com relação ao papel do
supervisor, que, segundo a autora, precisa, num processo reflexivo, se distanciar do senso
comum, ser questionador e ter consciência das suas ações. Também nos leva a refletir acerca
do que dizem Placco, Souza e Almeida, 2012, p. 12): “É nesse movimento dialético e
permanente que se constituem as identidades profissionais dos coordenadores pedagógicos”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho contribui para reflexão acerca da atividade de supervisão pedagógica e
da importância do supervisor para a construção do trabalho significativo nas Unidades
Educacionais, sobretudo na Educação Infantil. O estudo aponta para o valor dos aspectos
sociais na produção de significações e evidencia que as vivências, os afetos e as relações com
o outro são fundamentais na constituição do indivíduo e nas significações por ele produzida
ao longo da sua vida.
Utilizar a abordagem sócio-histórica e o materialismo histórico e dialético, aliados aos
procedimentos de construção, análise e intepretação das informações produzidas,
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possibilitou a articulação entre parte/todo, entre o objetivo e o subjetivo, o individual e o
coletivo que constituem Maria na sua atividade de supervisora pedagógica.
A investigação confirma que importante se faz considerar os aspectos afetivos que
atravessam o ser e o fazer do sujeito pesquisado. Algumas expectativas que Maria carregava
desde a sua infância, quando ajudava o seu pai nas atividades dele, de quando sonhava em
ser professoras, também de quando fazia faculdade, de alguma forma foram frustradas
quando ela chegou na educação pública, o que impactou na sua maneira de ser e perceber o
seu entorno, como por exemplo, a carência material, física e humana. Tal situação contribuiu
para modificar a relação com a realidade, para a constituição da sua subjetividade.
Entretanto, Maria mostrou que, acima de tudo (das experiências, das emoções e
sentimentos, enfim, dos afetos por ela vivenciados na sua atividade), o seu trabalho é
inteiramente voltado para um interesse maior: o desenvolvimento e aprendizagem das
crianças, fato esse que nos leva a inferir que a supervisora percebe a sua atividade não de
forma naturalizante, mas como um processo que precisa ser refletido e construído a cada dia.
Portanto, os relatos de Maria evidenciaram a sua construção enquanto ser que se constitui no
movimento, na relação com o outro, que significa e é significada na sua realidade, na realidade
da Educação Infantil, enquanto supervisora pedagógica.
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ADAPTAÇÃO DO JOGO SENHA PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL: Uma
perspectiva inclusiva
Márcia Verônica Dantas Costa63
Ângelo Gustavo Mendes Costa64
Cláudio Márcio Medeiros de Azevedo 65
RESUMO: O jogo Senha foi um brinquedo lançado na década de 70 com fins lucrativos, porém,
muito utilizado como um recurso didático pedagógico para auxiliar no ensino aprendizagem
de alguns conteúdos matemáticos até hoje. O presente artigo apresenta uma possível
adaptação desse jogo para estudantes com deficiência visual. O principal objetivo foi tornar o
jogo acessível a todos os alunos, visto que, este facilita a compreensão de conteúdos
matemáticos, tais como: dedução e lógica. O jogo foi confeccionado com os seguintes
materiais, considerados de baixo custo: papelão, EVA, fixadores (tipo velcro) e cola 3D. Como
resultado, por meio da utilização do jogo, houve o desenvolvimento dos conceitos e regras
com uma maior facilidade, por parte de um estudante com de deficiência visual e também
pelos demais alunos colaboradores deste trabalho.
Palavras chave: Deficiência Visual. Adaptação. Jogos Matemáticos.
1 INTRODUÇÃO
De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, todos têm direito à educação.
Pela resolução do CNE/CEB nº 2/2001,
Art 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas
organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade
para todos (CNE/CEB nº 2, 2001, p. 1).

O processo de inclusão escolar torna-se cada vez mais presente em nossa realidade.
Essa Inclusão gera a necessidade que todo aluno esteja em sala de aula. A inserção da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), como disciplina obrigatória nos cursos de formação de
professores, estabelecida com o Decreto Federal 5.626/05, foi uma forma de auxiliar nesse
processo, pois propicia ao futuro profissional perceber como o estudante surdo se comunica,
interage e se relaciona.
Este contato com a realidade dos deficientes auditivos que ocorre nos últimos períodos
da graduação promove ao graduando uma melhor compreensão da importância do emprego
da LIBRAS no ambiente de sala de aula como uma forma de inclusão. Porém, a categoria de
educandos com necessidades educacionais especiais não se restringem a alunos com
deficiências auditivas.
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No penúltimo período, 2017.1, do curso de Licenciatura em Matemática enquanto
estagiava em uma sala de ensino médio como parte da exigência da disciplina Estágio
Supervisionado III e preparava o pré-projeto de pesquisa apresentado à disciplina de Estágio
Supervisionado IV que tinha como título “JOGO SENHA – CONTRIBUINDO PARA UM
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM MAIS DIVERTIDO NO ENSINO MÉDIO”,
paralelamente desenvolvia outro estágio em turmas do ensino fundamental anos iniciais.
Entre as turmas do ensino fundamental havia um aluno que possuía baixa visão, o qual
passou por algumas complicações e perdeu totalmente a visão, o que me levou a vários
questionamentos, tais quais: como seguir o conteúdo com esse aluno? Se ele fizesse parte da
turma do ensino médio como utilizaria o jogo Senha66? Pensar na possibilidade de um aluno
deficiente visual ter sua participação escolar resumida apenas em aulas orais tornou-se
obsoleto, pois como este se apropriaria dos conceitos matemáticos sem exercitá-los?
Sabendo que, necessariamente caberá ao professor adaptar suas aulas com recursos,
métodos e materiais didáticos para melhor inserir esse aluno e garantir-lhe condição
necessária de aprendizagem, assim, como podemos ver em Souza (2005):
no que se refere ao material didático, faz-se necessário garantir o acesso às
informações por outros meios que não o uso exclusivo da visão. Gravações em fitas de
vídeo ou cassete, livros em Braille ou qualquer material que facilite sua aprendizagem
através do tato ou da audição, são de grande ajuda. É necessário oportunizar a
exploração total dos objetos de estudo, de forma que o aluno possa construir os
conceitos e incorporá-los ao conjunto de seus conhecimentos (SOUZA, 2005, p. 28).

Nesse sentido, como a disciplina de matemática é considerada abstrata por muitos,
uma boa estratégia é a utilização de materiais concretos e manipuláveis, dado que o tato é o
principal meio de “visualização” destes alunos. Então, juntando o útil ao agradável, o principal
objetivo deste trabalho foi tornar o jogo senha acessível para estudantes com deficiência
visual, visto que esse jogo favorece o aprendizado de dedução e lógica matemática.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESTUDANTIL
Com uma população média de 6.000 habitantes, Baixa do Meio é um distrito do
município de Guamaré, Rio Grande do Norte, que possui sua população estudantil de cerca
de 2.100 (dois mil e cem) alunos, sendo que 18 (dezoito) são considerados ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, e, apenas 02 (dois) possuem alguma deficiencia
visual. No Centro Educacional Sonho e Fantasia, escola privada e de pequeno porte, situada a
Rua Travessa Rio Grande do Norte, nº 19, no distrito de Baixa do Meio, Guamaré / RN, que
atende cerca de 160 (cento e sessenta) alunos distribuídos entre o ensino infantil e o
fundamental anos iniciais, sob a direção de Lígia Maria do Santos e com a colaboração de
outros 20 (vinte) funcionários que fazem o Centro Educacional. Nesse cenário encontramos o
66

Resumidamente, o objetivo do jogo é descobrir a “senha” que foi anteriormente estabelecida pelo
desafiante ou o computador. Um desafiante escolhe uma combinação de quatro cores. O desafiado precisa
descobrir exatamente qual a sequência utilizando as cores disponíveis no jogo (que variam de quatro a seis)
e, para isso, conta com algumas tentativas. A cada chance, o desafiante informa quantas cores e quantas
posições estão certas - sem, evidentemente, dizer quais são. Facilita o aprendizado de análise combinatória
(permutação simples), dedução e lógica.
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aluno F. K. V. N., 8 (oito) anos, aluno do 2º (segundo) ano do ensino fundamental, o único
aluno nesse nível de ensino com o diagnóstico de cegueira total, e este aluno será o nosso
principal colaborador no desenvolvimento dessa pesquisa.
Tabela 1: Números da comunidade escolar
N. de discentes com
N. de discentes
necessidades
Escola
matriculados
educacionais especiais
C. E. C. V.
41
02
C. E. I. M. do S. de M. P.
195
Centro Educacional Sonho e Fantasia
157
02
E. E. N. M. C.
423
02
E. M. J. F.
140
02
E. M. P. M. M. da S.
966
07
E. M. P. S. R. dos S.
178
03
TOTAL
2.100
18
Fonte: Dados obtidos na secretaria das referidas escolas, 2017.

N. de discentes com
deficiência visual
01
01
02

2.3 CARACTERIZANDO A DEFICIÊNCIA VISUAL
O Instituto Benjamin Constant define Deficiência visual da seguinte forma:
A deficiência visual é a perda ou redução de capacidade visual em ambos os olhos em
caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes,
tratamento clínico ou cirúrgico. Existem também pessoas com baixa visão, cujos
limites variam com outros fatores, tais como: fusão, visão cromática, adaptação ao
claro e escuro, sensibilidades a contrastes, etc humano (IBC, 2017, artigo disponível na
internet).

De acordo com a condição visual, as pessoas com deficiência visual podem ser cegas
ou ter baixa visão (visão subnormal). Segundo Conde, professor do Instituto Benjamim
Constant,
Pedagogicamente, define-se como cego aquele que, mesmo possuindo visão
subnormal, necessita de instrução em Braille (sistema de escrita por pontos em relevo)
e como portador de visão subnormal aquele que lê tipos impressos ampliados ou com
o auxílio de potentes recursos ópticos (CONDE, 2017, artigo disponível na internet).

Há quem considere o termo “cego” um tanto agressivo, semelhantemente
Muitos consideram que a palavra “deficiente” tem um significado muito forte,
carregado de valores morais, contrapondo-se a “eficiente”. Levaria supor que a pessoa
deficiente não é capaz; e, sendo assim, então é preguiçosa, incompetente e sem
inteligência. A ênfase recai no que falta, na limitação, no “defeito”, gerando
sentimentos como desprezo, indiferença, chacota, piedade ou pena.
(...)
Diante disso, hoje em dia, se recomenda o uso do termo “pessoa portadora de
deficiência”, referindo-se, em primeiro lugar, a uma pessoa, um ser humano, que
possui entre suas características (magra, morena, brasileira, etc.) uma deficiência –
mental, física (ou de locomoção), auditiva ou visual (ABREU, 2013, p. 29).

Para o Instituto Benjamin Constant,
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Considera-se Pessoa Portadora de Deficiência (PPD) aquela que apresenta, em caráter
permanente, perdas ou reduções de sua estrutura, ou função anatômica, fisiológica,
psicológica ou mental, que gerem incapacidade para certas atividades, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano (IBC, 2017, artigo disponível na
internet).

Se levarmos em conta que, a pessoa portadora de deficiência visual possui as ações e
funções do sistema visual limitados, iremos concordar com um artigo intitulado “ O correto é:
Portador de deficiência, portador de necessidades especiais ou pessoa com deficiência? ”, no
qual o autor se declara deficiente visual e afirma que o termo que mais o agrada é Pessoa com
Deficiência, ou PCD como alguns dizem, porque afinal ele não “porta” nada, nem nada é
especial. E, como o mesmo diz PCD é simples, objetivo e não coloca sua deficiência na frente
do seu caráter, e ainda segundo o mesmo esse termo não restringe ninguém, afinal todos têm
algum tipo de deficiência. Ninguém é eficiente completamente, ninguém é perfeito, ou seja,
todos nós temos algum tipo de limitação.
2.4 JOGOS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Há várias alternativas para tornar o ensino das disciplinas curriculares, principalmente
o da matemática, interessante aos olhos desses alunos, e dos demais, tais quais: materiais
adaptados, brinquedos, jogos, entre outros. Em relação a essa metodologia Moura apud
Kishimoto (2011), artigo no qual busca apresentar como os teóricos justificam as
possibilidades do jogo na educação, e, em particular, na educação matemática, afirma que,
a análise dos novos elementos incorporados ao ensino de matemática não pode
deixar de considerar o avanço das discussões a respeito da educação e dos fatores
que contribuem para uma melhor aprendizagem. O jogo aparece, deste modo,
dentro de um amplo cenário que procura apresentar a educação, em particular a
educação matemática. (MOURA apud KISHIMOTO, 2011, p. 85)

O autor considera as situações de jogos como parte das atividades pedagógicas,
porque são elementos estimuladores do desenvolvimento, e também alega que,
O jogo, como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser
considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que
colocar o aluno diante de situações de jogo pode ser uma boa estratégia para
aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola, além de poder estar
promovendo o desenvolvimento de novas estruturas cognitivas. O jogo na educação
matemática, passa a ter o caráter de material de ensino quando considerado promotor
de aprendizagem. A criança, colocada diante de situações lúdicas, apreende a
estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, apreende também a estrutura
matemática presente (MOURA apud KISHIMOTO, 2011. p. 89).

De acordo com Ide apud Kishimoto (2011) quando desafiadas para um jogo as crianças
querem jogar bem, dessa forma ficam mais motivadas a usar a inteligência e esforçam-se para
superar obstáculos, sejam cognitivos ou emocionais. O jogo, por ser livre de pressões e
avaliações cria um clima de liberdade, propiciando uma aprendizagem significativa associada
à satisfação e ao êxito, permitindo a criança a participar das tarefas de aprendizagem com
maior motivação.
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Tal motivação também ocorre com os alunos portadores de alguma deficiência, sendo
fundamental que o jogo utilizado para fins pedagógicos e/ou educativos atendam suas
necessidades especiais.
2.3.1 JOGO SENHA
O jogo Senha (ou da Senha) também conhecido como Mastermind, existe tanto em
material concreto como em jogos virtuais (softwares), possuem regras similares, as cores
disponíveis no jogo variam de quatro a seis. Segundo informações encontradas em sites como
“http://www.autobahn.com.br/brinquedos/senha.html”, o jogo foi inventado em 1970 por Mordechai
Meirovitz em Israel, mas, só foi lançado um ano após quando um grupo inglês, a Invicta
Plastics, encontrou Meirovitz numa feira de brinquedos em Nuremberg na Alemanha e
comprou todos os direitos intelectuais do brinquedo. Foi trazido pela Grow67 para o Brasil.
Figura 01: Jogo Senha trazido pela Grow para o Brasil.

Fonte: Disponível em http://www.autobahn.com.br/brinquedos/senha.html

Figura 02: Jogo Senha virtual.

67

A Grow Jogos e Brinquedos Ltda. é uma empresa brasileira sediada em São Paulo, que produz e
comercializa brinquedos e jogos de tabuleiro. É bastante reconhecida no país tanto pela diversidade de
produtos quanto por trazer ao Brasil alguns dos maiores clássicos do gênero.
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Fonte: disponível em http://www.autobahn.com.br/brinquedos/senha.html

2.3.2 COMO JOGAR
Estamos considerando aqui o jogo obtido no site68
1) Escolha um dos quatro círculos a ser colorido no “painel de círculos”.
2) Escolha a cor para esse circulo dentre as cores disponíveis na barra de cores.
3) Repita a operação para cada círculo.
4) Quando colorir os quatro círculos, submeta a sua “possível senha” para avaliação.
Para cada tentativa você receberá uma resposta (que dará dicas para você descobrir a
senha). Cada círculo branco que aparecer significa que você acertou a cor de um círculo, mas
errou sua posição. Cada círculo preto apresentado significa que você acertou a cor de um
círculo e acertou também a sua posição. Continue jogando até obter quatro círculos pretos o
que significa que você descobriu a senha (cores e posições dos círculos). As cores escondidas
(isto é, usadas na senha) não se repetem para alguns jogos, mas para outros isso pode ocorrer.
A regra no caso do jogo concreto é similar (o segundo jogador é que fornece a resposta,
colocando os pinos (pretos ou brancos).
3 METODOLOGIA
O jogo utillizado para o desenvolvimento desse artigo foi confeccionado com os
seguintes materiais: papelão, EVA, velcro e cola 3D. Como teremos a colaboração do aluno do
segundo ano do ensino fundamental, que iremos chamar de Ac1 (aluno colaborador 1) de oito
anos e alguns de seus colegas da mesma turma e idade, iremos trabalhar apenas raciocínio
lógico (lógica), uma vez que terão que usar pistas para chegar à solução.
O jogo foi desenvolvido pensando exclusivamente nesta turma (isso não significa que
esse mesmo jogo não possa ser utilizado com outros níveis de ensino). Para efeitos didáticos
não confeccionamos a parte onde o desafiante coloca pinos brancos e pretos que servem de
dica para ajudar o desafiado descobrir a senha, no nosso caso será feito verbalmente.
Os pinos de cores coloridas foram substituidos por peças de formas geometricas
(círculo, triangulo, quadrado e hexagono) o que facilita o reconhecimentos tátil dessas formas,
e, optamos por apenas quatro delas. Mas poderiam ser mais para aumentar a dificuldade do
jogo.
A parte menos aspera do velcro foi colocado na base para quando o aluno tatear
procurando onde posicinar o pino não sofra com o impacto da parte mais aspera em seus
dedos. A cola 3D utilizada também ajuda os alunos a perceberem o limite onde deve ficar cada
pino, pois, desenha em alto revelo. Outra forma para dificultar o jogo, seria a repetição das
68

http://sitededicas.ne10.uol.com.br/software_senha.htm
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formas geometricas, ou seja, utilizando de permutação simples sem repetição não
poderiamos repetir formas geoméricas e obteríamos apenas 4*3*2*1 = 24 (vinte e quatro)
senhas diferentes, mas utilizando de permutação com repetição podemos obter 4*4*4*4 =
256 diferentes combinações de senha.
Figura 03: Jogo Senha confeccionado para o artigo.

Fonte: Acervo da pesquisadora (2017)

3.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a aplicação do jogo foi selecionado dois alunos do 2º ano do Centro Educacional
Sonho e Fantasia, sendo um aluno sem deficiência visual, M. H. L. de O., que iremos chamar
de Ac2 (aluno colaborador 2), e o aluno com deficiênciae visual, o Ac1. Ambos não tiveram
dificuldades em reconhecer as formas geométricas envolvidas no jogo e o objetivo do jogo
que era descobrir a senha formada pelo desafiante. Porém, pareciam que pela primeira vez
suas habilidades de raciocícinio dedutivo lógico haviam sido postas à prova, pois os mesmos
não conseguiam fazer a ligação entre as afirmações (quantidade de peças corretas) e
chegarem a uma conclusão (a senha).
Em princípio ambos foram desafiados a descobrirem as senhas, o Ac2 foi o primeiro
desafiado, após sua primeira tentativa, na qual apenas uma peça estava no lugar correto, este
não conseguia utilizar essa informação ao seu favor e necessitou de mais sete tentativas para
descobrir a senha correta. O segundo desafiado, Ac1, em sua primeira tentativa errou todas
as posições das peças, e apenas concluiu que, “já que errei todas vou trocar tudo”,
posicionando assim uma senha totalmente diferente da primeira, o que o levou a descobrir a
senha correta em sua segunda tentativa.
Em um segundo encontro foi percebido que ambos não conseguiam utillizar de
maneira satisfatória as informações cedidas pelo desafiador quando estas diziam que apenas
uma ou duas peças estavam corretas. O aluno Ac2 necessitou de cinco tentativas e Ac1 de oito
para descobrirem a senha nesse segundo encontro.
Segundo Kishimoto (1994) apud Kishimoto (2011) a utilização de jogos potencializa a
exploração e a construção do conhecimento, mas o trabalho pedagógico requer outras coisas,
entre elas a sistematização de conceitos em outras situações que não jogos, e percebeu-se
que estes alunos ainda não haviam sido, anteriormente, apresentados a problemas e
situações matemáticas que proporcionassem e/ou exigissem que os mesmos raciocinassem
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por dedução69, talvez, por isso, apresentaram um tímido desenvolvimento de raciocínio
dedutivo.
Aproveitando que os dois já haviam entendido as regras do jogo, estes também
realizaram o papel de desafiadores, sendo que a desafiada foi a aluna graduanda. Enquanto
realizavam o papel de desafiadores os alunos esqueciam a senha que os próprios haviam
criado, necessitando consultá-la por várias vezes. O aluno Ac1 tateava a senha formada pela
desafiada e depois tateava sua própria senha, por fim achou mais viável que a desafiada
falasse a senha por ela escolhida e conferia as posições tateando a senha por ele formada.
Semelhantemente, o aluno Ac2 também insistiu que a desafiada fosse ditando as peças e
posições escolhidas, pois, este se confundia quando tinha que dar as pistas de quantas peças
estavam nas posições corretas.
Em relação ao material utilizado na confecção do jogo, por já ter desenvolvido uma
certa sensibilidade ao tatear e manusear objetos o aluno Ac1 aprovou os materiais, porém o
aluno Ac2 sugeriu que a base (coberta por EVA de espessura mais fina do que a do utilizado
na confecção das peças) fosse feita de um material mais resistente, pois, o mesmo danificou
essa base em dois locais distintos enquanto realizava o jogo.
Entre os benefícios proporcionados pela utilização de jogos como prática peagógica na
educação inclusiva, enumeraremos os citados por Coelho,
a) aumento considerável da oralidade dos alunos visto que a criança não se sente
constrangida e nem ameaçada, afinal ela está simplesmente participando de uma
brincadeira com seus colegas e não há motivo algum pra se envergonhar. b) maior
capacidade de cocentração advinda da adequação dos jogos aos conteúdos
apresentados, servindo também como atividades de fixação; e, c) maior cooperação
entre colegas. (COELHO, 2010, p. 21).

E como bem disse Carvalho (1999) apud Coelho (2010), “considerar a pessoa como
anterior e mais significativa do que sua deficiência é considerá-la em relação às demais
pessoas, com igualdade de valor”. Através da aplicação desse jogo foi possível perceber que
as facilidades apresentadas pelos dois alunos colaboradores foram semelhantes,
independente de serem portadores de deficiência visual ou não.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jogo senha confeccionado para a elaboração deste artigo poderia ser utilizado em
qualquer segmento da educação básica. Porém, como o objetivo maior deste trabalho era
mostrar que a adaptação de recursos didáticos, como jogos, para alunos com deficiência visual
proporcionaria a estes alunos aprenderem com a mesma facilidade que alunos que não
possuem esse tipo de deficiência, optamos por desenvolvê-lo com alunos do segundo ano do
ensino fundamental.
A adaptação do jogo possibilitou que esses alunos (deficientes visuais ou não)
jogassem, trabalhassem e aprendessem juntos. Algo que seria impossível de ser realizado
utilizando o jogo tradicional que utiliza-se de diferentes cores para a formação das senhas.
69

A dedução consiste em se chegar a uma verdade particular e/ou específica a partir de outra mais geral ou
abrangente. Portanto, ao incluirmos um fato específico em outro mais geral, estamos raciocinando por
dedução... - Veja mais em https://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica/deducao-e-inducao-nocoeselementares-de-logica.htm?cmpid=copiaecola
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Ficou evidente que quando se emprega materiais acessíveis à todos; as dificuldades e
facilidades no ensino-aprendizagem não diferem muito com relação as necessidades especiais
apresentadas por determinados alunos.
Baseado em uma perspectiva inclusiva, concordamos que,
a inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas regulares, mas a mudar as
escolas para torná-las mais responsivas às necessidades de todas as crianças; diz
respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a responsabilidade quanto à
aprendizagem de todas as crianças nas suas escolas e prepará-los para ensinarem
aquelas crianças que estão atual e correntemente excluídas das escolas por qualquer
razão. (MITTLER apud CARRARO, GOBBI, GREGUOL, 2013, disponível na internet )

Pois, qualquer escola e/ou professor em algum momento terá alunos com
necessidades especiais e portanto, deverão ter responsabilidade, autonomia e conhecimentos
básicos para criar estratégias de ensino mais condizentes com essa nova realidade.
Percebemos que, para ensinar matemática a alunos com deficiência visual de forma
participativa é necessário que se realize um planejamento com adaptações de materiais,
inovação entre outros. E, consciente da importância que a dinâmica do uso desse tipo de
recurso pode proporcionar no processo de ensino e aprendizagem é que esperamos que esse
trabalho seja uma, entre muitas maneiras de contribuir para a inclusão de estudantes com
deficiência visual nas salas de aula de Matemática.
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TORNAR A EDUCAÇÃO ATRAENTE PARA OS JOVENS É O DESAFIO DE TODO EDUCADOR
Marcos Alberto de Sousa Silva
RESUMO: De acordo com a teoria de Ausubel os conhecimentos prévios dos alunos devem ser
valorizados e associados aos conteúdos escolares através de discussões que envolvam o
cotidiano do aluno e o assunto trabalhado, explorando o conhecimento prévio dos mesmos
com perguntas do tipo: o que você sabe sobre o assunto? Quando eles expuserem seus
conhecimentos e opiniões e tudo estiver devidamente colocado na lousa, o professor solicita
dos mesmos que realizem pesquisas através das mais variadas fontes de conhecimentos
disponíveis, como o computador, tablete, celular ou livros. Esse mesmo procedimento pode
ser realizado quando vamos trabalhar algum documentário ou vídeo. Depois da pesquisa ou de
assistir o documentário, deve ser realizada uma discussão focada no que eles aprenderam
sobre o assunto, revendo com eles o que havia sido apresentado e fazendo as devidas
correções ou complementações quando for o caso. Posteriormente, questioná-los sobre o que
desejam saber sobre o assunto, o professor vai colocando as curiosidades de cada um na lousa
e fazendo a sistematização do conteúdo procurando fazer a ponte entre o conhecimento
cientifico e o cotidiano dos alunos. Ainda com uso das tecnologias computacionais, sugerir que
acessem sites do governo para conhecerem a incidência de casos e os principais tipos de
enfermidades que afetam a população humana em seu município, pedir que visitem o
ambulatório do posto de saúde em seu bairro para conhecer de perto a realidade do que
constatou em pesquisa e posteriormente socializar na escola; realizar experimentos; construir
modelos de varias estruturas estudadas em biologia, cada uma a seu tempo, de acordo com o
conteúdo estudado, para isso fazendo uso de materiais alternativos como doces e guloseimas
que podem ser consumidas ao final de cada atividade, fazendo aquela festa. A construção do
conhecimento e a verificação da aprendizagem podem ser constatadas com a utilização do
aplicativo PLICKERS, entre outras formas inovadoras que podem ser empregadas como
instrumento de avaliação.
Dessa forma é possível construir estruturas mentais solidas a partir de uma
metodologia prazerosa que possibilite o alcance de metas escolares e o alcance dos índices de
eficiência de gestão da aprendizagem dos estudantes, resgatando no jovem o desejo de
aprender, a curiosidade pelo conhecimento, o brilho no olhar ao falar de suas descobertas,
fazer brotar em suas vidas a esperança de realizar seus sonhos e não menos importante
devolver ao professor o devido respeito e significância pelo importante papel desenvolvido por
ele na sociedade, melhorando sua alto estima e motivando-o a continuar na busca pelo
conhecimento.
Palavras-chave: Educação atraente; metodologia inovadora; conhecimentos prévios; pesquisa;
materiais alternativos.
1-INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos e popularização da tecnologia tem possibilitado fácil acesso
às informações em todos os lugares, de acordo com Meirelles (2013) até o final do ano de 2016,
no Brasil, deveria haver um computador para cada brasileiro. Essa mudança na forma como os
jovens adquirem informações exige uma mudança de postura dos profissionais de educação,
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sobretudo do professor, para Prado (2015) “essa é a oportunidade para discutir o novo papel
do professor, cuja função de transmissor unidirecional de conhecimento deixa de fazer sentido
em um contexto em que os alunos têm acesso irrestrito à informação”. Dessa forma devemos
pensar nossas aulas usando uma metodologia estimulante, onde os recursos disponíveis na
mão dos alunos se tornem aliados na busca e na construção do conhecimento.
Segundo (PRADO, p.13, 2015) “a tecnologia não se transforma em aprendizagem
sozinha e a informação, por si só, não promove o senso crítico”. Dessa forma, o autor deixa
implícita a importância do professor diante das Tecnologias de Informação e comunicação
(TICs) quando está em questão a formação do indivíduo crítico e reflexivo, desde que o docente
tenha a consciência de que seu processo de formação seja contínuo e constantemente busque
junto às tecnologias recursos para a realização de um bom trabalho, pois, para (NÓVOA, 2008)
as novas tecnologias educacionais vem apenas reforçar o papel do professor e não substituílo.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O sistema educacional exerce importante papel na construção do intelecto humano.
As ferramentas empregadas na construção do conhecimento do indivíduo para torná-los mais
participativos e críticos, precisam passar por um processo de adequação didática, para atender
as expectativas de todos envolvidos no processo ensino e aprendizagem, pois os mesmos são
“nativos tecnológicos” e através desses eles meios podem alcançar uma aprendizagem mais
significativa. Os constantes avanços ocorridos na área tecnológica de informação e
comunicação (TICs) e consequentemente sua popularização de forma globalizada. Levando em
consideração a afinidade que a juventude tem com esses equipamentos, é praticamente
impossível que não utilizemos esses recursos como ferramentas no processo de ensino e
aprendizagem, pois, quando usados devidamente tem sido o diferencial. Para D´AMBRÓSIO
(2001),
“É preciso substituir os processos de ensino que priorizam a
exposição, que levam a um receber passivo do conteúdo,
através de processos que não estimulem os alunos à
participação. É preciso que eles deixem de ver a ’ciência’
como um produto acabado, cuja transmissão de conteúdos é
vista como um conjunto estático de conhecimentos e
técnicas.”

Educadores e escola devem junto, encontrar meios que possam adequar o processo
de ensino e aprendizagem a nova realidade das TICs, uma vez que no mundo moderno não se
concebe falar em educação excluindo as tecnologias educacionais do processo, visto que a
juventude possui grande afinidade com as mesmas. Estas ferramentas podem ser usadas de
maneira satisfatória no ensino e aprendizagem levando os estudantes a ter mais interesse pelas
aulas e melhorarem seu rendimento escolar (ANDREIS; SCHEID, 2010). Contudo, algumas
escolas já dispõem desses recursos, no entanto, são pouco ou nada utilizados. Segundo
SOBRINHO (2009), em muitas escolas nas aulas de biologia ainda prevalece uma forma
bastante tradicional de ensinar, baseada no livro didático de forma expositiva, centrada no
professor, algumas vezes são feitas aulas praticas ou com uso de recursos tecnológicos, mas
com foco na memorização do que mesmo na aprendizagem.
Essa crítica de SOBRINHO (2009) está relacionada a prática de muitos professores que
ainda são fortemente ligados ao ensino tradicional. Um discurso muito comum na sociedade
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atual é no sentido de que a educação precisa melhorar e uma das formas disso acontecer é
pelo saber fazer docente. Este tipo de saber do professor desperta o interesse dos estudiosos
que tratam deste tema sob diferentes perspectivas: a competência do professor e a integração
do conhecimento subjacente do aluno (PERRENOUD, 2002); do professor reflexivo-crítico
(SHON, 2000; ALARCÃO, 2003); da proposta de educação libertadora e prática política (FREIRE,
1999). É de suma importância a mudança na metodologia de trabalho, pois, em nada mudará
a educação caso a escola receba e disponibilize aos professores recursos materiais tecnológicos
educacionais como: datashow, tabletes, computadores com acesso a internet, jogos digitais,
aplicativos, smart TV, DVD, entre outros, e os professores continuarem seguindo uma
metodologia tradicional. Nesse contexto, os processos educacionais seguidos pelos
educadores nas escolas não satisfazem mais às condições de aprendizagem da sociedade
contemporânea, pois, essa se caracteriza pela necessidade, rapidez e independência na busca
de informações e construção do conhecimento, características essas oriundas
das transformações socioculturais e tecnológicas a que está submetido o ser humano.
Segundo (LIMA, 1984) o ensino da biologia deveria partir do cotidiano do aluno com ênfase nos
temas que afetam a sociedade, dando significado ao que se deseja ensinar, pois, a forma como
vem sendo trabalhado acaba prejudicando o entendimento de outros conhecimentos.
Para ALMEIDA (2000), além da introdução das tecnologias educacionais no ambiente
escolar são necessários cursos direcionados à formação de professores para uso adequado das
mesmas. Segundo a autora, é de suma importância tornar os profissionais capacitados para a
prática pedagógica. Além disso, quando fizer uso das tecnologias seus objetivos devem ser
claros. Pois, para VAUGHAN (1980), os objetivos instrucionais cognitivos, atitudinais e de
competências sendo bem definidos previamente e apresentados aos discentes ao início da
disciplina torna-se bem mais fácil de serem alcançados, pois, dessa forma se sabe onde se
deseja chegar, o que deles é esperado durante e após o processo de ensino e aprendizagem.
Contudo, Freire apud. Plácido et. al. (2007) “acredita que o educador não será capaz
de ajudar o educando a superar a “ignorância” enquanto não superar a sua própria.” Isto
mostra que o professor deve estar sempre em busca do conhecimento, do saber; o professor
não deve ter a sensação de um ser pronto e acabado, ele precisa estar constantemente aberto
aos novos conhecimentos e acontecimentos do mundo moderno.
De acordo com PLÁCIDO et. al. (2007), com a inserção das novas tecnologias
educacionais, fica evidente para educador que a educação está mudando e que a metodologia
de ensino também precisa mudar, principalmente no que concerne à valorização dos
conhecimentos prévios dos docentes, da leitura em sala de aula na forma de pesquisa através
de tablete, smartphone, etc. De acordo com ALMEIDA (2000), o uso dessas novas ferramentas
a serviço da educação torna possível trabalhar o incentivo à leitura ainda na sala de aula, pois
a falta de hábito tem impossibilitado inicialmente que a mesma ocorra em casa, dessa forma é
possível contribuir com o retorno do indivíduo crítico e participativo em sala de aula. Dessa
forma, para que os professores compreendam e acompanhem as transformações tecnológicas
educacionais e a influência que as mesmas exercem sobre o indivíduo, é fundamental que os
mesmos estejam envolvidos em um processo de formação continuada para melhoria da
qualidade do ensino apoiado pelos novos recursos. Consciente da necessidade de mudança no
processo educacional e conhecendo os mecanismos de funcionamento e aplicações das novas
tecnologias educacionais o professor não apresentará resistência para aceitá-las como
ferramentas para auxiliá-lo no aumento da eficiência de seu trabalho. ALMEIDA (2000)
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A diversidade no seu sentido mais amplo é o que tem caracterizado a sociedade
humana atualmente. Adaptar as práticas de ensino à tecnologia disponível como: aplicações
de imagens, vídeos, aplicativos de celulares, músicas, artes, dentre outras, moldando o que o
mundo nos disponibiliza para trabalhar o conteúdo em sala de aula. De acordo com os PCN’s
(2000, p.11):
“As novas tecnologias da comunicação e da informação
permeiam o cotidiano, independente do espaço físico, e
criam necessidades de vida e convivência que precisam ser
analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a
informática, entre outras, fizeram com que os homens se
aproximassem por imagens e sons de mundos antes
inimagináveis”.

Nesse sentido, como o estudo da biologia pode ser enriquecido pelo uso de
“imagem”, o trabalho com as mesmas pode ser especialmente instigante e produtivo,
proporcionando aos discentes resultados satisfatórios em sua aprendizagem. De modo geral
as TICs, especialmente as que possibilitam conecção com a internet, oferecem significativas
contribuições para o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando “desenvolvimento nos
alunos, e um crescente interesse pela realização de projetos e atividades de investigação e
exploração como parte fundamental de sua aprendizagem” (PCN, 1988).
Segundo os (PCN, 1988) desde que exista disponibilidade de equipamentos, em
quantidade suficiente para uso, com um bom planejamento das atividades é possível através
das várias formas de Tecnologia da Informação e Comunicação e uma boa metodologia de
ensino, buscar novos saberes, oportunizando a construção de conhecimento por parte dos
docentes.
De acordo com (MORAN, 2000) o professor é fundamental em todo projeto
educacional de inovação, visto que o sucesso do produto depende de como o mesmo será
utilizado, o êxito dos recursos tecnológicos disponíveis depende exclusivamente de como e por
quem vão ser utilizado, do contrário não passará de um conjunto de informações e suas
características técnicas. A presença das novas tecnologias na escola nunca foi garantia de
melhor qualidade na educação, pois a modernidade pode mascarar o ensino tradicional,
baseado na recepção e na memorização de informações.
3- OBJETIVOS
Geral
Investigar o atual cenário representado pelo uso das novas tecnologias para a educação na
disciplina de Biologia e aplicar ferramentas atuais otimizando assim o processo de ensino e
aprendizagem e chamando a atenção dos discentes, através de aulas mais atrativas.
Específicos
Analisar e descrever o perfil dos professores de biologia no que diz respeito à formação quanto
ao uso de novas tecnologias como ferramenta de ensino.
Avaliar possíveis limitações dos profissionais para utilização das novas tecnologias nas aulas da
disciplina de Biologia;
Conhecer os métodos de ensino-aprendizagem mais aceitos pelos alunos;
Estabelecer relações entre o uso das novas tecnologias e o processo de ensino-aprendizagem;
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Sugerir ações suplementares às práticas pedagógicas usando novas tecnologias para o ensino
de biologia nos conteúdos.
4. METODOLOGIA
4. 1 LOCAL DA PESQUISA
Escola Estadual na cidade de Paulista PB. Esta unidade escolar pertence à Secretaria
de Educação do Estado da Paraíba, ofertando a modalidade de ensino médio regular e EJA.
Atualmente conta com o total de 468 estudantes matriculados, sendo no ensino regular 387 e
na EJA 81.
4. 2 TIPO DE PESQUISA
Pesquisa de campo realizada na forma de amostragem, pois foi desenvolvida uma ficha
com entrevistas, na qual estudantes e professores, responderão com: sim ou não, e algumas
questões dissertativas, de forma qualitativa e quantitativa para avaliar como os alunos
interpretam o uso da tecnologia no seu cotidiano escolar.
4. 3 POPULAÇÃO E AMOSTRA
Critérios de Inclusão: Estudantes do ensino médio, da Escola Estadual Francisco de Sá
Cavalcante, devidamente matriculados. Independente do sexo e credo, professores do quadro
da escola, efetivos e ou substitutos, que tenham mais de um semestre de experiência em sala
de aula.
Critérios de Exclusão: Alunos e professores de outras escolas e que não quiseram
participar espontaneamente da pesquisa.
4. 4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Coleta de dados foi realizada através de uma ficha que com uma entrevista de
perguntas fechadas e dissertativas, na forma de amostragem, e tendo a colaboração da
coordenação da escola, que permitiu a realização da pesquisa, com todas as salas em todos os
períodos (manhã, tarde e noite) com alunos do ensino médio e na EJA, com idades entre 14 e
25 anos em média e os professores independente da idade.
4. 5 AVALIAÇÃO DE RISCOS E BENEFÍCIOS
Riscos: O principal risco envolvido nesta pesquisa seria a possibilidade de
constrangimento ao responder a mesma, contudo, foi minimizado uma vez que o instrumento
não tem nenhuma informação que os possa identificar e as mesmas foram depositadas em
uma urna, aumentando o sigilo de resposta.
Benefícios: Os dados produzidos na pesquisa trouxeram informações que contribuirá
para o uso de tecnologia melhorando a qualidade do ensino
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4.6 Oficina de Capacitação e elaboração de unidades didáticas com conteúdos utilizando
multimídia e digitais como plikers, socrative, kahoot create.
Foi realizada uma oficina de capacitação enfocando a aprendizagem significativa e
recursos multimídia de softwares livres.
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UMA EXPERIÊNCIA DE LETRAMENTO MULTIMODAL COM UMA TURMA DO ENSINO
FUNDAMENTAL: produção de vídeos e empoderamento.
Mari Cecilia Silvestre da Silva70
Moisés Batista da Silva71
RESUMO: Buscamos utilizar as tecnologias digitais de comunicação e informação nos
processos de aprendizagem voltados para a renovação das competências e habilidades tidas
como próprias da escola. O objetivo principal foi desenvolver o letramento multimodal e os
específicos foram: escrita de roteiros do gênero reportagem, técnicas de produção de vídeos
documentários e utilização de recursos multimídias, próprios desses novos letramentos. A
metodologia do projeto observou os conhecimentos iniciais e finais dos alunos do 9o. Ano do
Ensino Fundamental da escola Horizonte da Cidadania, na comunidade de Redonda, Icapuí,
CE, a partir da adaptação da sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly
(2004), para o trabalho com gêneros na escola. A discussão teórica dividiu-se em dois
seguimentos, buscando, por um lado, a conexão entre algumas teorias da aprendizagem, a
multimodalidade e as questões de ensino-aprendizagem de gêneros na escola. Discutimos no
primeiro grupo Vygotsky (1984 - 1991); Ausubel (1982); Gardner (1987- 1995); Mayer (19972001) e Damiani (2008). No segundo conjunto trouxemos aportes de Rojo (2009); Rojo &
Moura (2012); Oliveira, Tinoco e Santos (2014); Paes de Barros (2005 - 2009); Dionísio,
Machado, Bezerra (2010); Alves Filho (2011); Kindermann (2003 - 2005); Freire (1970 - 1992).
A meta do projeto envolveu a questão do empoderamento chamando a atenção sobre a
importância dos alunos criarem suas próprias narrativas, apropriando-se da multimodalidade.
A internet que muda a questão da autoria, da legitimidade de quem fala, do poder da fala,
como dizem os pesquisadores, foi o que vivenciamos, observamos e refletimos.
Palavras-chave: Multimodalidade. Ensino Fundamental. Letramentos. Empoderamento.
1 INTRODUÇÃO
Em minha prática pedagógica no ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa
questiono a dificuldade da produção textual, desde as séries iniciais do ensino fundamental,
até a sua conclusão e continuando durante a vida acadêmica. Propus-me a integrar as
tecnologias digitais da informação e comunicação, no ensino da língua materna, aliando
aspectos da cultura local à construção de novos conhecimentos por parte dos alunos. Minha
meta foi mediar a produção de conhecimentos e não apenas sua reprodução, para que os
alunos pudessem desenvolver a capacidade de enxergar além dos limites do código, fazer
relações com informações, através da multimodalidade de linguagens disponíveis na Web,
vinculando-os à realidade local, situando-se histórica, social e politicamente, como
característica de indivíduos plenamente letrados.
O segmento escolar escolhido foi o 9º. Ano (2016), 32 alunos, da EEF Horizonte da
Cidadania, Icapuí, CE. O planejamento só pode ser iniciado após as primeiras vivências
acontecerem, quando foi definido o tema, o gênero e o suporte digital a ser utilizado. Esse
planejamento esteve sujeito a alterações, de acordo com a interatividade em sala de aula.
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Estimei que o período de um ano letivo de trabalho seria satisfatório para cumprir todas as
etapas e metas da proposta, percebendo, de antemão, o tamanho do desafio de fazer com
que os alunos aprendessem de tal forma que se empoderassem do conhecimento, sendo
capazes de dar continuidade ao processo de produção de conteúdos nas mídias digitais com
autonomia.
Iniciei a sondagem sobre os usos da linguagem na comunicação, partindo do
conhecimento prévio dos alunos sobre sites, blogs, fanpages e jornais eletrônicos, fixandonos na análise dos suportes à produção da informação na internet. O objetivo, naquele
momento, foi observar a multimodalidade presente no domínio discursivo do jornalismo
virtual, comparando-os com edições impressas (levamos para a sala de aula quatro edições
impressas do jornal Diário do Nordeste). Observamos as características desses gêneros e sua
funcionalidade, em termos das possibilidades comunicativas desejadas. O alcance,
disponibilidade e gratuidade dos meios digitais foram bastante destacados. Buscamos
consensos acerca de nossas próprias pretensões de produzir informações pelos meios digitais
e nossas potencialidades e limites na aquisição e desenvolvimento do letramento multimodal.
Não foram discussões aprofundadas, visto que os alunos não demonstraram conhecer bem
esses espaços de comunicação da Web, mas chamamos a atenção para a multimodalidade
muito mais efetiva nas mídias digitais, que podem incluir o verbal, o imagético de diferentes
formas, o sonoro e a interatividade, vista como possibilidade de democratização da
informação.
Destaquei a importância de se ter claro qual a função social que queremos alcançar,
com a produção que estamos idealizando, dentro do campo jornalístico. Que meios temos ao
nosso alcance, que conteúdo seria interessante levar ao público e o que podemos aprender
com isso. Refletimos que trabalhar online seria sempre uma dificuldade, pois o sinal da
internet na escola não tem potência para muitos acessos. Sugerimos a produção de um vídeo
reportagem que discutisse um problema da comunidade e, nesse caso, o trabalho off-line seria
mais viável. Esse produto poderia ser veiculado em vários suportes digitais.
Para a escolha do tema e avaliação do conhecimento prévio dos alunos organizei
dinâmicas de grupos. Com as informações colhidas foi possível reorganizá-las, de acordo com
as características comuns que apresentavam, resultando em quatro enfoques para o tema
escolhido: Água. Assim, passamos a trabalhar com quatro grupos de alunos, até o final do
projeto, com a seguinte subdivisão: grupo 1- Água, fonte de vida em Redonda; grupo 2 - Água,
captação e distribuição em Redonda; grupo 3 - Água, problemas e soluções em Redonda;
grupo 4 - Água, escassez e vida no Planeta.
Parti da seguinte questão problema: Como a produção multimodal pode contribuir
para desenvolver novos letramentos, através da produção e comunicação de conteúdo nas
mídias? O objetivo geral foi desenvolver o letramento multimodal, a partir da produção de um
vídeo reportagem pelos alunos, tendo como objetivos específicos: produzir roteiros para o
gênero reportagem; trabalhar técnicas de produção, filmagem e edição de vídeo e buscar e
utilizar recursos sonoros e imagéticos dando novos sentidos à produção audiovisual. A meta
foi produzir conhecimentos e não apenas reproduzi-los, para que os alunos pudessem
desenvolver a capacidade de enxergar além dos limites do código, fazer relações com
informações, através da multimodalidade de linguagens disponíveis na Web, vinculando-os à
realidade local, situando-se histórica, social e politicamente, como característica de indivíduos
plenamente letrados.
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Após a apresentação da situação problema e do diagnóstico dos conhecimentos
prévios, avaliei a dimensão que a intervenção poderia alcançar, estabelecendo como
metodologia uma adaptação do trabalho com gêneros na escola, proposta por Dolz, Noverraz
e Schneuwly (2004). Essa metodologia destina-se a delimitar um espaço de trabalho possível
de ser adotado nas intervenções didáticas e é composta de quatro etapas: a produção inicial,
três módulos para o desenvolvimento das aprendizagens e a produção final. De acordo com
os objetivos do projeto, cada etapa ficou assim dividida: produção inicial: escolha do tema,
gênero e suporte; aplicação do Módulo 1: gênero reportagem; aplicação do Módulo 2: seleção
e verificação de informações verbais; aplicação do Módulo 3: organização da sintaxe visual e
produção final.
Os resultados observados a cada módulo foram analisados considerando as categorias
estabelecidas por Paes de Barros (2009), para observação da multimodalidade: Seleção e
verificação das informações verbais; organização das informações da sintaxe visual;
integração das informações verbais e não verbais; percepção do todo unificado de sentido
que se compõe através da integração dos materiais verbais e não verbais.
Das pesquisas teóricas que realizei pude compartilhar com os alunos muitos conceitos,
adequando-os ao nível da sua linguagem e compreensão, dando ênfase à percepção das
inteligências múltiplas nas práticas em grupos; a observação da multimodalidade presentes
no cotidiano, apresentadas por Paes de Barros (2009) e bem discutidas por Rojo & Moura
(2012). Os recursos materiais de que necessitávamos, além dos treze smartphones dos alunos,
foram supridos com o apoio de uma moradora da comunidade que disponibilizou duas
câmeras, para a captação das imagens, inclusive ensinando alguns alunos a manejar esses
equipamentos. A professora de produção textual da escola também esteve constantemente
dialogando comigo, contribuindo na construção dos conhecimentos não só dos alunos, mas
sendo outro olhar, para trocas de experiências sobre as vivências do projeto, nesse ano de
2016.
Os resultados alcançados foram, de acordo com os objetivos e a metodologia
proposta, de uma produção textual inicial incipiente, acerca de um tema relevante do ponto
de vista dos alunos em relação à comunidade e escola, até a produção final do roteiro para
um vídeo reportagem. Isso se deu, através de um texto em processo de escrita, durante quatro
meses, nas duas horas/aula de produção textual, envolvendo estudos sobre: características
do texto narrativo, pessoas do discurso, gênero entrevista, pesquisa bibliográfica, webgráfica
e aulas de campo. Além disso, os alunos aprenderam a utilizar smartphones e câmeras digitais,
gravação e edição de vídeos em programas disponíveis na internet, utilização dos recursos
multimodais dando novos sentidos à produção audiovisual. O resultado final foi a
multimodalidade expressa, através do produto final: quatro episódios do vídeo reportagem,
chamado Água, fonte de vida em Redonda, postado no Youtube.
As tecnologias são, por um lado, ferramentas poderosas de produção e comunicação
semiótica e multimodal e as crianças e jovens “nativos digitais” (PRENSKY, 2001), apresentam
grande facilidade de acionar os seus recursos. Por outro lado, as metodologias de ensinoaprendizagem que as utilizam ainda estão sendo testadas por professores “migrantes
digitais”, o que requer o desenvolvimento de novas competências docentes. A inserção desses
objetos de aprendizagem virtuais às práticas docentes tem sido um grande desafio para os
professores, pois é preciso encontrar na educação o lugar da reconstrução de conhecimentos
de forma crítica, criativa e autônoma para que se rompam os ciclos do reprodutivismo
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alienante e haja o empoderamento das novas gerações que se preparam para atuar no século
XXI.
2. DIAGNÓSTICO
Os alunos participantes desta intervenção vivem à beira mar, em contato direto com
as atividades pesqueiras, pois seus pais tiram dali seu sustento e isso tem sido assim por
muitas gerações. A agricultura familiar, o cultivo de cajueiros e a venda da castanha de caju,
além dos frutos, é um trabalho sazonal que envolve toda a família, inclusive as crianças que
participam, desde pequenas, das atividades produtivas. Redonda é um assentamento da
reforma agrária, desde 1979, terra conquistada com luta e organização, da qual muito se
orgulham. A natureza da terra e do mar está impregnada na alma dessa população.
Até o início da década de 1980 não havia escola em Redonda e algumas crianças foram
alfabetizadas por um ou dois professores leigos, durante um curto período. A maioria dos
adultos é analfabeta e somente a partir da emancipação política do município, em 1986,
iniciou-se a organização do sistema de educação escolar. O pouco letramento escolar dos pais
e a falta de familiaridade com o universo da escrita (revistas, jornais, livros) são considerados
pela escola como um fator desfavorável à aprendizagem das crianças e jovens. Se existe uma
carência nesse aspecto, por outro lado, há um universo de conhecimentos vivenciados que
circulam no “saber-fazer” da comunidade, nos quais as crianças estão muito presentes,
participando ativamente. Assim, uma das implicações centrais deste projeto de intervenção é
a construção identitária do aluno, leitor/escritor/cidadão/participante, pela aprendizagem
vinculada a uma prática social, conforme nos diz Oliveira; Tinoco; Santos (2014, p. 48) a
aprendizagem “[...] entendida, não como um conteúdo a ser transmitido, mas como algo a ser
(re)construído, (re)contextualizado, trabalhado como algo novo, não vivido, voltado para o
passado e apontando para o futuro, embora centrado no presente”.
Após o planejamento inicial, com a divisão do trabalho em quatro grupos e subtemas,
a estratégia de investigação da potencialidade dos alunos de realizarem a proposta de um
vídeo reportagem foi partir para a ação: os grupos planejaram uma saída à comunidade, após
elaborarem um pequeno roteiro de entrevistas e selecionando pessoas conhecidas para
serem entrevistadas. O objetivo era captar imagens com seus celulares, registrar informações
que serviriam de subsídio para a escrita do roteiro de filmagem do vídeo reportagem e,
principalmente, poder avaliar o grau de dificuldade desse desafio. Nessa estratégia eu
pretendia observar o protagonismo, a organização de ideias na elaboração do roteiro das
entrevistas, a desenvoltura e autonomia na produção desses pequenos vídeos. A maioria
começou entrevistando professores da escola.
O registro dessa primeira incursão na comunidade e nos meios digitais de produção de
conteúdo pode ser avaliado pelos roteiros de entrevistas escritos pelos grupos e dos vídeos
produzidos a partir deles. Inúmeras dificuldades que teríamos pela frente foram
diagnosticadas. Assistimos aos vídeos, analisamos os roteiros, discutimos cada aspecto
importante, positivos e negativos, questionando aspectos essenciais que deveriam ser
aprimorados, conhecimentos que deveriam ser mais bem elaborados e a importância da
divisão do trabalho dentro de cada grupo. Ressaltei o aproveitando das potencialidades de
cada um, as dificuldades que poderíamos superar e as que deveríamos descartar. Destaquei,
nesse momento, que a produção dos roteiros, que antecedem à captação das imagens, é a
grande questão a ser desenvolvida prioritariamente. Por isso, concordamos que as
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informações colhidas dos entrevistados deveriam ser transcritas, pois serviriam de subsídio
para a elaboração inicial dos roteiros dos grupos.
Durante um mês, trabalhando quatro horas por semana, em dois dias, conseguimos
realizar esse diagnóstico, estabelecendo o potencial dos alunos, suas maiores dificuldades,
colhendo dados para reorganizar o planejamento e detalhando o trabalho de cada grupo para
a etapa seguinte. Concluímos esta etapa com a criação de uma página do grupo no Facebook
e o nome escolhido foi “Estudiosos Online”. Esse seria um canal de interatividade online, onde
postaríamos textos para estudo, fotos, vídeos, comentários e avisos em geral, sobre as
vivências do projeto.
3 DESENVOLVIMENTO
Planejei inicialmente o período de um mês (8h/aula) para cada etapa dos
procedimentos metodológicos, iniciando em março com o diagnóstico. No mês de abril
desenvolvemos a produção inicial dos roteiros (um para cada grupo), precedida da discussão
das características do gênero reportagem, referendada em Kindermann (2003). A autora
estabelece uma divisão em quatro categorias, chamadas por ela de subgêneros da
reportagem: a) Reportagem retrospectiva; b) Reportagem de aprofundamento da pesquisa;
c) Reportagem a partir de entrevista; d) Reportagem de pesquisa. A partir dessas informações
os alunos organizaram a pauta de seus grupos, juntando as informações dos conhecimentos
prévios já organizados e outras colhidas nas entrevistas com moradores, adequando-as aos
subgêneros que adotamos.
Estabeleci claramente que a produção inicial seria considerada um texto em processo
de construção, e passaria por correções, novas pesquisas e adequações, o que é chamado por
Paes de Barros (2009, p. 167) “seleção e verificação das informações verbais”. Para a autora,
esta categoria refere-se à “ativação das capacidades de compreensão e apreciação da leitura
dos textos verbais, como parte do processo de compreender a significação do texto como um
todo”. No caso deste projeto que trabalha com a multimodalidade, na seleção e verificação
das informações verbais os alunos lançaram mão de entrevistas filmadas como forma de
pesquisa, reforçando a multimodalidade que atravessa a leitura e escrita nos dias de hoje.
A produção inicial ficou arquivada como um dado importante do projeto, a partir da
qual pudemos analisar os avanços na produção dos conhecimentos sobre o tema da água na
comunidade e no Planeta e sua adequação aos propósitos comunicativos, ao tempo disponível
para cada grupo expor as informações, a coesão e a coerência na apresentação do vídeo
documentário como um todo. Revisamos o nosso planejamento e detalhamos as próximas
etapas: a aplicação dos módulos.
Iniciei a nova etapa propondo uma revisão das atividades realizadas até aqui, com o
objetivo de consolidar a compreensão de que estamos em um processo de construção do
conhecimento e que é preciso ter claro de onde partimos e onde queremos chegar. Apresentei
para os alunos o quadro do planejamento dos Módulos e concordamos em colocar no mural
da sala de aula as produções iniciais e o quadro do planejamento de aplicação dos módulos,
para que sempre pudessem sempre observá-los.
Ao preparar a aplicação do primeiro módulo, senti a necessidade de motivar os alunos
para uma tarefa que eu percebia bastante complexa e desafiadora para eles: escrever roteiros
para serem filmados. Essa conexão entre o verbal oral e o imagético, parecia ainda não fazer
sentido para os alunos. A utilização do registro oral, sua transposição para o escrito e a
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adequação ao registro visual, era um grande desafio a ser vencido. A estratégia encontrada, e
que não estava no planejamento inicial, foi aproximá-los mais do mundo do audiovisual,
documentários e reportagens.
O mês seguinte foi dedicado a isso. Iniciei com a apresentação e discussão do
documento: “Oficina TV Escola de produção de vídeos”, disponível no site do MEC. Esse
material, preparado para a educação básica é de fácil compreensão objetivando motivar a
participação dos alunos e professores para a produção de vídeos e para o conhecimento desta
linguagem criativa para a expressão de ideias, conhecimentos e projetos. Repassamos a cada
grupo um roteiro com a síntese dos principais aspectos que seriam apresentados. A discussão
foi bastante positiva, pois fomos estabelecendo paralelos sobre as discussões que
apresentaríamos nos roteiros e as imagens que se adequariam a elas. Escolhemos um
coordenador para cada grupo, que ficou responsável por uma pasta contendo todos os papéis
dos trabalhos dos grupos (produção inicial, textos, quadros dos planejamentos etc.).
Aproveitei esse mês para introduzir a 1ª aula de campo, organizada no contra turno,
cuja proposta foi conhecer a localização do poço artesiano principal que abastece a
comunidade de Redonda, chamado “Poço Petrobras”; o poço da Vila Nova Esperança
(perfurado recentemente), além do “Morro da Helena”, que é o campo de dunas próximo aos
poços, responsável pelo acúmulo de água no subsolo, entre as rochas e que dão origem ao
lençol freático. A professora de Ciências da turma preparou uma aula para rever o conteúdo
“Ciclo da água na natureza”, trazendo à memória os processos que serão mais bem percebidos
na aula de campo. O objetivo da incursão foi reconhecer o ecossistema interdunar e seu papel
na formação do lençol freático; registrar com vídeos os aspectos importantes da área visitada,
para a escolha das locações; perceber a importância das questões ambientais relacionadas ao
ecossistema, praia, duna, vento, chuva, água doce, para produção dos roteiros dos grupos.
Como resultado prático, os registros da aula de campo foram assistidos e discutidos. A
armazenagem dos vídeos de cada grupo, em um notebook, foi uma iniciação da parte
operacional da produção de vídeo reportagem que inclui o verbal (roteiros) e o visual, além
de outras modalidades. Nessas aulas pudemos iniciar a organização da sintaxe visual,
pensando quais imagens contemplariam os roteiros dos grupos, dando uma perspectiva de
como se dará essa elaboração verbal-imagético. Os alunos também puderam perceber a
importância da questão ambiental para a vida no Planeta. Foi oportuno discutir um pouco
mais a multissemiose presentes nos vídeos: imagens, melodias, sons, escrita, oralidade.
Concluindo essa etapa, realizamos uma mostra de documentários: cada grupo
selecionou no Youtube e apresentou um documentário sobre temas ambientais. Para iniciar,
apresentei quatro documentários curtos da série “A natureza está falando”, da Conservação
Internacional. Minha escolha teve por objetivo não só informar sobre os temas: “A mãe
natureza”; “Floresta”; “Solo” e “Água”, mas reforçar a percepção das conexões com o tema
do nosso projeto e impactar os alunos com a força e a beleza dos documentários, cujo texto
é declamado por artistas famosos. A tarefa de casa foi a edição das imagens captadas na aula
de campo com a ajuda do monitor de informática da escola. Avaliamos que a estratégia de
realizar aulas de campo filmadas deu bons resultados e incluímos outras no planejamento,
encaixando-as entre um módulo e outro.
A dinâmica das aulas, sempre fugindo do padrão da produção textual que,
costumeiramente ocorre, com a proposição de um tema pelo professor, ou por escolha do
próprio aluno, mas sem pesquisa para sua elaboração, sem garantir tempo para a escrita e
reescrita, como temos invariavelmente experimentado, causou um estranhamento nos
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alunos. Demorou um tempo para que eles compreendessem que para produzir vídeos há que
se escrever roteiros, e isso são produção textual. Mas foi gratificante perceber que eles iam
se motivando, na medida em que os textos foram tomando corpo e ficando mais claro o
propósito da escrita.
A aplicação do Módulo 1 transcorreu segundo o planejado, na primeira quinzena de
maio (3º. mês do projeto). Os alunos, mais motivados do que no início, mantiveram o acesso
à página do grupo do Facebook “Estudiosos Online”, embora sem postar comentários, mas
atentos ao planejamento e sempre pedindo confirmação sobre os encontros programados.
Os pequenos vídeos das aulas de campo editados por eles foram postados e os acessos dos
colegas da escola e da comunidade foi gerando um contentamento, pois começávamos a
colher os frutos: a comunicação dentro de fora da escola, de nosso trabalho. Nesse módulo
foi trabalhada a seleção e verificação das informações verbais: a revisão das vozes do discurso
no texto narrativo; a transposição de 1ª. para 3ª. pessoa do discurso e as características do
texto narrativo. As características do gênero entrevista: exposição oral dialogada - texto de
apoio: “Gênero entrevista”. Pesquisa documental: bibliográfica, digital e de campo. Realizei a
segunda aula de campo no complexo interdunar da praia vizinha, Ponta Grossa, uma
continuidade ao “Morro da Helena”, já visitado. O objetivo foi reforçar os conhecimentos
sobre toda a extensão do campo de dunas; estudar a mata de tabuleiro e sua importância para
preservação dos mananciais e identificar um dos poucos aquíferos superficiais do município
de Icapuí.
A partir do aprofundamento desse conhecimento, os grupos retomaram os roteiros e
fizeram uma nova escrita, agora não mais pontuando as informações, mas iniciando a
produção de textos informativos, a partir das aulas de campo. O Grupo 1 elencou as possíveis
locações, por se tratar de casas e objetos do passado (retrospectiva). Propuseram visitar essas
casas e definir os locais das gravações. O Grupo 2 tirou fotos e filmou aspectos importantes
no desenvolvimento do roteiro que deveria trazer as informações sobre o papel das dunas na
formação dos mananciais subterrâneos e dos olhos d’água presentes nessa área
(aprofundamento da notícia). O Grupo 3 reconsiderou os sentidos que deveriam dar às
entrevistas e a seleção dos entrevistados, entre pessoas da comunidade (entrevista).
O Módulo 2, teve como objetivo aprofundar a coleta de dados, desenvolver os textos
informativos que apresentavam lacunas e adequar os conteúdos verbais ao tempo
estabelecido para o vídeo de cada grupo, em torno de 10 minutos. Observamos a coesão,
coerência e continuidade das cenas, a relevância das informações e adequação ao tempo
previsto para cada episódio do vídeo reportagem. Ao final deste módulo os roteiros estavam
prontos para serem testados na gravação em áudio. Cada grupo reunido com seu roteiro,
divididas as partes, cada um fez a locução de uma parte, que foi gravada em vídeo com câmera
digital e em áudio no celular. Orientei sobre as características da locução, que difere da fala
coloquial, sendo importante treinar a impostação da voz, as pausas, a respiração, entre outros
aspectos que fomos observando. Após as gravações, vistas e ouvidas por todos, selecionamos
as melhores vozes para serem os narradores oficiais. Foi uma experiência nova e excitante,
até para os mais tímidos. Apenas um aluno não quis participar das gravações e sua opção foi
respeitada.
Realizei a última aula de campo, em uma comunidade vizinha, praia de Requenguela,
para conhecer o projeto “De olho na água”, na Estação Ambiental Mangue Pequeno. Em
síntese, as ações desse projeto contemplam a instalação, em algumas comunidades do
município, de cisternas de ferro-cimento; sistema de captação e armazenamento de águas das
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chuvas; canteiros biosépticos, redirecionamento dos esgotos domésticos e tratamento
biológico de águas servidas, garantindo que a água utilizada não polua o lençol freático. Tratase da reeducação e mudança de atitude, através de práticas alternativas, menos impactantes
ao meio ambiente, aspecto explorado, principalmente, pelo grupo 4.
O Módulo 3 tratou da interação entre as informações verbais e não verbais. Assistimos
novamente o passo a passo do documento “Oficina de produção de vídeos” produzido pela
TV Escola, sd., aprofundando o olhar sobre a aplicação das características de audiovisuais nas
filmagens de campo. Foi o momento de conferir as locações apresentadas nos roteiros,
confirmar a cessão dos equipamentos e uma agenda de filmagens durante o período de uma
semana. Cabe destacar aqui, a participação de um casal de São Paulo que está fixando
residência na comunidade e que se comprometeu em ceder duas câmeras, orientar sobre seu
uso e acompanhar algumas filmagens, colaborando com a escola e o projeto. A escola,
naquele momento, estava sem os equipamentos de que necessitávamos.
A culminância do processo de construção do conhecimento foi um desafio para a
turma, pois, na tentativa de fortalecer as aprendizagens e garantir maior segurança e
autonomia aos alunos no processo final de filmagem, organizei um seminário onde cada grupo
apresentou sua produção até aquele momento: os roteiros finalizados (informações verbais)
e a organização da sintaxe visual (seleção de fotos e vídeos gravados por eles, de acordo com
os roteiros, usando celular). Esse seminário não havia sido planejado, mas aconteceu em
decorrência da lacuna sentida entre todo o conhecimento elaborado até aquele momento e
a parte final das “luzes, câmera e ação!”. Esse seminário seria uma simulação da “ação”.
Foi necessário um atendimento aos grupos, separadamente, no contra turno (2h/cada
grupo) durante uma semana para organizarmos a apresentação de slides no programa Power
point usando notebook e Datashow. Fomos trabalhando juntos: um aluno no notebook, com
os roteiros escritos (Word) e as imagens (salvas em doc. Windows), copiando e colando; assim
fizemos com cada grupo, sendo esta a primeira vez que experimentaram a produção de slides,
para uma apresentação escolar. O seminário foi marcado para a semana seguinte com alguns
convidados: diretora, coordenador pedagógico e alguns professores da escola que puderam
participar, além dos parceiros que iriam ajudar na filmagem.
Pudemos avaliar nesse seminário as escolhas que os grupos fizeram em relação à
“integração de informações verbais e não verbais” que resultou na percepção do “todo do
enunciado”, quando o vídeo documentário foi concluído. Não foi uma construção tão difícil,
embora exaustiva, de ver e rever imagens, compará-las, escolher as mais adequadas e, com o
cuidado de anotar a escolha das imagens, em uma “Tabela de tomada de cena”, proposta por
mim. Essas informações seriam importantes para, na produção final, organizar as filmagens,
deixando claro que os recursos multissemióticos seriam utilizados no momento da edição e
tínhamos que ir avaliando nosso planejamento e fazendo as alterações necessárias. A
comunidade vive processos dinâmicos e poderiam ocorrer fatos fora dos roteiros que
poderiam ser incluídos.
A timidez e falta de experiência não permitiu que os alunos falassem
descontraidamente sobre seus roteiros, embora muitos deles tivessem clareza para fazê-lo,
limitando-se a ler as partes divididas entre cada um deles. Considerei a experiência válida, pois
eles nunca haviam participado de um momento de protagonismo como esse. Acredito que os
membros da escola presentes no seminário puderam perceber a importância dessas vivências
para os alunos, como preparação para o ingresso no ensino médio, onde o protagonismo é
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mais exigido. A exposição oral não é uma prática muito comum na escola de ensino
fundamental.
A produção final foi dividida em 2 etapas: 1. Captação de imagens (integração de
imagens verbais e não verbais); 2. Edição dos roteiros filmados (percepção do todo do
enunciado). A primeira, com a mediação dos parceiros, foi feita da seguinte forma: iniciou com
a captação dos áudios - leitura dos roteiros pelos alunos, que foram gravados com câmera
(áudio-imagem) no quintal da escola e outra em sala fechada com Iphone (Mp 4). As filmagens
finais aconteceram, de acordo com o planejamento: dois dias para cada grupo, exceto o grupo
4. O G4 não fez capturas de imagens, pois suas imagens seriam tiradas da internet, embora
dois alunos do grupo tenham acompanhado algumas gravações.
Seguimos o planejamento que foi revisado algumas vezes para adequar-se à
disponibilidade dos envolvidos. Nesta fase, apenas três alunos mostraram interesse de
manusear as câmeras com o acompanhamento dos profissionais que indicavam a posição, o
ponto de tomada das cenas, decidindo e orientando sobre os melhores ângulos e duração da
captura de cada cena. Foram muitos registros, deixando uma boa margem de seleção das
melhores imagens para a edição.
A dinâmica de organização da sintaxe visual e de integração das informações verbais e
não verbais do Grupo 4 teve outra dinâmica por se tratar de vídeos pesquisados no Youtube,
por se tratar de apresentar a água como a grande preocupação do século XXI, no contexto
global. Nesse caso, o roteiro foi se adequando aos resultados das pesquisas e fomos baixando
os vídeos, através do programa aTube Catcher 3.8.917 - Studio Suite - DsNET Corp. 2016,
priorizando postagens que tratavam de questões de escassez em nosso município e na região
do baixo Jaguaribe, próximos a Icapuí, como é o caso da comunidade do Cumbe, município de
Aracati.
O maior problema que tivemos que superar nesta fase foi o armazenamento da grande
quantidade de imagens a serem salvas e depositadas em espaço de fácil acesso. O peso em
bytes dessas imagens atingiu um volume considerável, dificultando a transferência para o
notebook e também por não termos uma máquina reservada apenas para esse trabalho; o
notebook utilizado por nós também serve aos professores da escola. A melhor opção seria um
HD externo, mas nós só dispúnhamos, para esse fim, de dois pen drives com capacidade de 16
Gb cada um e foi suficiente. Saímos em grupos para as filmagens dos roteiros, de acordo com
cronograma previamente estabelecido.
A etapa de edição dos roteiros filmados teve início após as férias, em agosto, logo após
a aplicação do Módulo 3. Quatro alunos mostraram interesse nesse trabalho e um deles
destacou-se sobremaneira, dedicando-se, em todos os seus horários disponíveis, a essa tarefa.
Por indicação do monitor de informática da escola, que nos orientou sobre o uso do editor,
instalamos no notebook, o programa Sony Vegas Pro. Já estávamos práticos em usar tutoriais
de instrução sobre editores de vídeos, nas edições das aulas de campo postadas na página
Estudiosos online, mas a grande dificuldade agora era ajustar as imagens aos roteiros dos
áudios.
Com os roteiros impressos nas mãos, com eles em forma de áudio e com as imagens
salvas em arquivos, iniciamos o trabalho. A captação de imagens foi volumosa e cada episódio
deveria ter, no máximo, dez minutos de duração. A seleção foi bastante exaustiva e eu estava
sempre envolvida com a edição mesmo fora das aulas de produção textual, onde trabalhamos
as sequências de imagens com toda a turma que acompanhava pelo datashow. Embora difícil
e exigente de muita concentração, fomos adicionando os áudios, escolhendo as sequências
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de imagens, e adicionando pequenas informações escritas nos vídeos, em consonância com o
princípio do canal duplo, de Richard Mayer, pesquisado por mim. Os estudos de Mayer (2001)
envolvem a interseção da cognição, da instrução e da tecnologia, com destaque para a
aprendizagem multimídia e, de acordo com suas investigações, a possibilidade das pessoas
aprenderem é muito maior quando associam imagens e palavras, do que quando usam apenas
palavras isoladas. De acordo com seus estudos a informação processa-se por intermédio de
dois canais, o verbal e o visual e, se no processo de aprendizagem juntamos esses dois canais,
as possibilidades de êxito são muito maiores.
Quanto à seleção do repertório musical já tínhamos alguma experiência, sobre a não
aceitação pelo Youtube da veiculação de músicas sem autorização do compositor, questões
de direitos autorais. Por isso, consultamos um músico de Icapuí e ele nos orientou. As músicas
que compuseram a trilha sonora, utilizada em dois vídeos da série de quatro, são composição
dele registradas no Creative Commons, sendo assim disponibilizadas para livre utilização na
Web. Assim, no final de outubro concluímos a edição dos vídeos dos três grupos, restando
ainda o Grupo 4, cuja pesquisa, após concluída foi editada pelo grupo.
Concluída a edição fizemos a postagem no Youtube e passamos a divulgar no Facebook,
para dar visibilidade ao trabalho. Muitas pessoas já aguardavam pela publicação, pois vinham
acompanhando o making off pela página Estudiosos Online, no Facebook. Os endereços das
postagens foram:
G1 - https://youtu.be/j0pcc2EKUUs
G2 - https://youtu.be/3IrG8p2meWk
G3 - https://youtu.be/J6EGAVuGd-8
G4 - https://youtu.be/_wTQ-1VCvpA
Assistimos aos vídeos e propusemos uma avaliação do trabalho dos grupos e da
participação individual de cada um nas ações do projeto.
Desde o início do projeto, ainda na fase de leituras para a elaboração das ideias, um
dos autores nos quais me apoiei foi Gardner e a teoria das inteligências múltiplas. Busquei
oportunizar a vivência dessas inteligências diversas como elemento imprescindível do projeto,
pois o trabalho em grupos colaborativos oportuniza essa manifestação, se houver um
propósito e uma vontade. Importa destacar que, pudemos a diversidade pela divisão dos
trabalhos sugerida e acatada ou não, de forma democrática e horizontal e, o fato da última
palavra não ser necessariamente da professora favoreceu a manifestação das aptidões de
cada um. As tarefas foram sendo divididas de forma dinâmica e espontânea, mas a maioria
tentava dar sua contribuição. Escrever, digitar, ler, escolher músicas, filmar, ser personagem,
falar, editar, opinar ou simplesmente ouvir, observar, estar atento, preparar cenários,
mobilizar pessoas, postar, comentar e muitas outras tarefas que mobilizaram múltiplos
esforços. As inteligências múltiplas fizeram-se presentes frente às exigências do trabalho
coletivo.
Foi um grande desafio empreender este projeto. Aprendemos muito sobre roteiros,
filmagens e edição, aprendemos a conviver, dentro e fora da escola, aprendemos a apoiar uns
aos outros e avalio que a realização de um projeto desafiador foi plantada em cada aluno
como algo possível e empoderador. A alegria estampando nos rostos, no dia da exibição para
a comunidade escolar e famílias, foi algo recompensador. O impacto manifesto que a exibição
dos vídeos causou na comunidade parece que finalmente trouxe à consciência o potencial do
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que vivenciamos. As visitas às publicações na internet também confirmaram que os resultados
foram importantes e que eles são capazes de realizar.
Como disse Paulo Freire (1983): “A pessoa conscientizada tem uma compreensão
diferente da história e de seu papel. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar
o mundo”. Assim creio e busco, em minha prática docente! Espero que essa vontade também
tenha sido despertada nos alunos dessa turma com quem tive o prazer de enfrentar o desafio
da mudança.
4 AVALIAÇÃO
A análise final das atividades realizadas guiou-se pelos parâmetros de observação, de
acordo com as “estratégias de observação da multimodalidade” criadas por Paes de Barros
(2009), citadas anteriormente e adaptadas por mim para esta análise de resultados. Ao
apresentar o conjunto de atividades realizadas, fui pautando e comentando as observações
que me pareceram pertinentes à avaliação do processo. Nunca pude separar o olhar crítico,
com base nas leituras que fiz do planejamento das atividades e do relato que fui construindo
durante o percurso, como resultado das vivências do projeto de pesquisa. Assim, o caderno
de campo foi-me muito útil para registrar o olhar investigativo e crítico, no momento em que
os fatos foram ocorrendo.
Foram importantes também, além dessa narrativa verbal, todos os registros em fotos
e vídeos que fui recolhendo ao longo do período. Muitas vezes recorri a eles para as atividades
com os alunos, seja na produção textual, seja na observação de detalhes para a organização
da sintaxe visual e, até mesmo para animá-los, ao se verem como atores em pequenos vídeos
que editamos e compartilhamos na página dos “Estudiosos Online”, no Facebook. Em relação
à página dos alunos no Facebook, destacamos sua importância como ferramenta de
comunicação das pesquisas que realizamos, como forma de interação com a comunidade (a
página sempre foi bastante visitada) e como prática das técnicas de edição.
Os parâmetros para observação das atividades propostas por Paes de Barros (2009),
adaptadas por mim e executadas pelo conjunto de atores envolvidos: professoras Dina
Ferreira (Língua portuguesa) e Raquel Crispim (Ciências), alunos, parceiros e moradores de
Redonda, que de alguma forma participaram dos resultados, quero reforçar alguns aspectos
necessários para que fique claro o aproveitamento, o empoderamento pretendido, ao final
deste trabalho.
Quando iniciei o diálogo com os alunos, eles se mostraram um tanto apáticos em
relação a uma intervenção e ponderei que o próprio nome “projeto de intervenção” soava
como algo estranho, que interrompe alguma coisa, talvez a rotina da sala de aula. A dinâmica
de trabalho que se organizou, desde o início e o desafio de criar um produto pensado e
executado por eles ficou durante algum tempo sem forma e sem dimensão. De minha parte,
deixei o planejamento em aberto, considerando certo grau de imprevisibilidade, pois as
vivências aconteciam à medida que as discussões iam dando forma ao projeto. Não havendo
conteúdos fechados, a novidade ganhava espaço de sonho e de realização possível. Creio que
vivenciamos aquilo que o mestre Paulo Freire (2011) chamou de “inédito viável” que surge
como forma de superação das situações-limite, como por exemplo, a timidez, a acomodação,
os padrões estabelecidos para o estudo da língua, entre outros.
Dei espaço para que os alunos se dedicassem às atividades propostas com liberdade,
oportunizando que cada um contribuísse naquilo com que mais se identificava. Trabalhos em
grupos, algumas vezes com pessoas de fora da escola (parceiros), aulas fora do turno normal,
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reuniões de grupos acontecendo em duas salas ao mesmo tempo, aulas de campo, filmagens
e entrevistas como parte importante das aulas formaram um conjunto de variáveis que deram
a tônica do projeto de intervenção. Muitas dessas atitudes foram planejadas e reorganizadas
com eles, mas uma grande parte deveu-se à intuição; outra parte bastante significativa, senão
a maior de todas, foi dada pelos próprios alunos, pelo estreitamento dos laços, pela
possibilidade de perceber as potencialidades de cada um e mediar a construção do
conhecimento de forma compartilhada e muito prazerosa.
Confirmando a questão inicial que se colocou para mim como o problema
desencadeador deste projeto, a produção textual foi do começo ao fim, um dos grandes
desafios da maioria dos alunos. Perceber e lidar com a multimodalidade, a comunicação
digital, com o hardware e o software, na informática, não foi tão problemática quanto a
organização de ideias e a escrita coesa e coerente dos roteiros. Deixei claro para o grupo que
a organização de ideias e a expressão oral ou escrita serão sempre, ou na maioria das vezes,
indispensáveis em qualquer atividade humana planejada. Isso inclui a produção de áudio
visual. Em cada grupo de sete a oito alunos um ou dois tomaram pra si a tarefa da redação,
embora houvesse colaboração nas pesquisas. Posso afirmar, pela observação, que seria
preciso muito mais tempo e dedicação ao desenvolvimento da escrita para vencer essa lacuna
que os alunos com mais dificuldade apresentam. No entanto eles puderam se sair melhor em
outras atividades.
Terminada a primeira apresentação dos vídeos na sala de aula e, questionados sobre
se eles reconheciam seus esforços e se, fazendo uma retrospectiva, podiam expressar as
impressões que tiveram de cada etapa empreendida, até o resultado final, poucos se
utilizaram da palavra para fazê-lo. Colhemos alguns depoimentos que, em síntese, faziam a
seguinte reflexão: no início sentiam que não daria certo, mas com o decorrer das oficinas e
vivências começaram a compreender que os esforços dariam certo, sim! Consideraram que o
projeto uniu mais a turma; muitas vezes o cansaço, por outro, certo relaxamento
comprometeu a participação mais efetiva nas ações. O reinício das aulas, depois das férias
começou com determinação, cada grupo assimilando melhor as etapas e como iriam concluir
a reportagem; a cada mês crescia a ansiedade para ver o resultado final. Foram muitas
aventuras, risos, opiniões em conjunto, a importante intermediação da professora de
Ciências, que resultou na compreensão da importância da água para a vida no Planeta e a
necessidade de controlar o desperdício.
Em seguida propus uma avaliação mais formal do trabalho dos grupos e da
participação individual de cada um nas ações do projeto. Para isso, preparei um instrumento
de autoavaliação final, contemplando os aspectos abaixo relacionados, acrescidos da análise
quantitativa e qualitativa das respostas dos alunos e depois, discutidos coletivamente.
Acerca do protagonismo individual, apresentamos os percentuais de respostas da
autoavaliação dos alunos e as nossas ponderações compartilhadas com eles. De trinta e um
alunos, tivemos o seguinte resultado:
1) Na produção do texto verbal (roteiros): 25 alunos da afirmaram ter participado
(77%), parte desses alunos contribuíram diretamente na escrita; outros apenas nas pesquisas
e alguns estavam presentes, mas apenas observando. Tivemos pelo menos três alunas que
faltaram frequentemente às aulas.
2) Nas quatro aulas de campo: 25 alunos participaram de pelo menos uma delas, mas
a maioria participou de todas (77%);
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3) A participação no seminário (produção e apresentação): 25 alunos participaram,
tanto na preparação como na apresentação (77%); entre os outros, 13% apenas apresentaram
e 12 não participaram do seminário.
4) A participação na edição dos vídeos: participaram 4 alunos (12,6%).
Abaixo, apresento e discuto a autoavaliação do trabalho dos grupos:
1) Capacidade de planejar a escrita e compreender a significação do texto como um
todo: três grupos fizeram opção pela alternativa que indica pouca necessidade de orientação
para a produção verbal (roteiros). Apenas um grupo afirmou ter necessidade de muita
orientação. Na discussão coletiva dos resultados, foi necessário fazer um retrospecto do
trabalho de produção textual, para reavaliarmos o grau de dificuldades dos grupos nessa
tarefa. Primeiro, tivemos que buscar subsídios para a escrita, pois o tema era conhecido
apenas superficialmente pelos alunos; visitar os locais que eram o objeto da reportagem; ter
aula específica sobre o ciclo da água nas dunas; consultar materiais de pesquisa bibliográfica
e webgráfica, discutir, selecionar, escrever e reescrever várias vezes, até o texto final.
Considerando que todo esse trabalho de escrita demorou quatro meses, concluímos que não
foi nada fácil e a minha contínua intermediação foi extremamente necessária, para as escolhas
certas, de acordo com o tema de cada subgênero de reportagem e o limite do tempo dos
vídeos.
Em discussão com outra professora de Língua Portuguesa da escola, e que vinha
acompanhando o projeto, observei que esse é um dado muito importante da pesquisa,
levando-me a questionar o que subjaz à visão dos alunos de que “foi fácil produzir o texto do
roteiro”, sem refletir na profundidade do trabalho que realizamos. Levantamos a hipótese de
que a prática da escrita na escola limita-se às assim chamadas “redações”, e que não está
incluída nas tipologias de gênero, gerando uma tipologia específica para a sala de aula,
principalmente no Ensino Fundamental. A característica que ela assume, nesse estádio, é de
uma abordagem superficial, sem recorrer à elaboração prévia das ideias, ao recurso da
pesquisa e da reescrita, enfim, do texto como um processo. Essa questão se agrava no Ensino
Médio, onde as cobranças são maiores, sem que a base tenha sido construída
adequadamente, aprofundando-se na vida acadêmica do aluno. Esta foi uma das premissas
da intervenção colocada na introdução deste trabalho.
2) Grau de dificuldade de observar as imagens, de modo a selecionar as locações, de
acordo com o texto verbal, construindo a significação: todos os grupos consideraram que
tiveram pouca dificuldade para selecionar as locações e imagens que iriam dialogar com a
produção verbal, mas em discussão percebemos que, apesar do cenário local ser bastante
conhecido por todos, fazer associações entre o tema “água”, as abordagens propostas
requisitaram muita discussão e elaboração, até que se chegasse à compreensão das relações
entre o que se queria mostrar e as imagens adequadas. O aprofundamento do olhar se deu
pela minha mediação e constante intervenção. Por exemplo, as dunas e praias tão conhecidas
como lugares do lazer e do brincar, redescobertos pela importância na relação que têm com
o abastecimento de água e da possibilidade de vida em Redonda e entorno.
3) Capacidade de observar e conjugar as informações verbais às imagens,
relacionando-as no ato de construção dos sentidos dos textos dos slides: consideramos que,
apesar da construção de sentidos vir acontecendo processualmente, na medida em que os
textos eram revistos, o momento de organização do seminário foi marcante para uma
avaliação e amadurecimento da compreensão do propósito de cada grupo. Nesse momento,
os alunos juntaram os roteiros às imagens que escolheram, dentre os arquivos de cada grupo,
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para organizarem a apresentação de slides. Três grupos precisaram de pouca ajuda para
realizar a tarefa, mas o Grupo 1, que trabalhou com a retrospectiva, teve mais dificuldade por
ser um roteiro ficcional, não objetivo como os demais e relativo ao passado um tanto distante
dos adolescentes. Descobrir casas de taipa, bombas d’água mecânicas e outros objetos
relativos ao passado não foi muito fácil para esse grupo e, até mesmo, a encenação foi algo
novo para eles.
4) Percepção da integração dos materiais verbais e não verbais, através das quais
construíram um todo de significação na edição dos vídeos: a edição dos vídeos de cada grupo
foi o momento de síntese de todo o processo de construção de conhecimentos e do produto
final objetivado pelo projeto. Este, porém, não pode ser vivenciado por todos diretamente.
Era apenas um notebook disponível para a edição e tivemos a participação de apenas quatro
alunos, uns mais, outros menos ativos nessa fase. É importante ressaltar que, desde o início
do projeto, o acesso limitado aos equipamentos não favoreceu a aprendizagem de todos
igualmente, nos aspectos de uso das máquinas e programas de computadores. Muitas
escolhas que fizemos foram em função dessa carência de equipamentos.
Mesmo assim avaliei que os objetivos foram alcançados e os resultados superaram
minhas expectativas, embora a meta do protagonismo que resultaria no empoderamento dos
alunos não aconteceu da forma desejada. Cabe aqui uma consideração a respeito da pesquisa
que realizei em relação ao conceito de “empoderamento”, meta final projeto. Esse foi um
desses conceitos ricamente definidos pelo educador Paulo Freire (1992), havendo, no
entanto, uma compreensão muitas vezes distorcida do significado dado por ele ao termo. Ao
contrário do que muitos pensam, embora existisse a expressão “empowerment”, na língua
inglesa, a conotação não é a mesma em Freire. Enquanto “empowerment” significa “dar
poder” a alguém para realizar uma tarefa sem precisar da permissão de outras pessoas, o
conceito de empoderamento, para o autor muda radicalmente de sentido. Ele acontece
quando a pessoa, grupo ou instituição realiza por si mesmo as mudanças e ações que a levam
a evoluir e fortalecer, ganhando autonomia. Nesse sentido, significa conquista, avanço e
superação por parte daquele que se empodera (sujeito ativo do processo) e não receptor
passivo da benevolência de alguém. O significado dado por ele, no contexto da filosofia e da
educação, está posto no sentido de um movimento de dentro para fora, como conquista, e
não de fora para dentro, como ocorre no empowerment.
Esse conceito, portanto, não trata da simples construção de competências e habilidade
normalmente ligadas ao ensino formal; difere, tanto pela ênfase nos grupos (mais do que nos
indivíduos), como pelo foco na transformação cultural (mais do que na adaptação social).
Nesse sentido, e para ser coerente, a conclusão sobre esse importante conceito como
apropriação pelos alunos dos meios de produção de conteúdos comunicáveis nas mídias
analógicas e digitais deforma autônoma, ao final, teve que ser revisto. Após as avaliações, e
análises dos resultados, considerando não só o produto final, mas todo o percurso da
construção de conhecimentos vivenciado pelos alunos, as evidências, visíveis principalmente
nas respostas da autoavaliação me levaram a concluir que ainda não podemos falar em
empoderamento dos alunos.
Por um lado, eu estava imbuída do discurso da autonomia, desejosa de considerar que
os alunos foram realmente protagonistas, agindo por conta própria e, principalmente,
conscientes de que foram chamados para tomar a iniciativa. Isso não aconteceu! Eu sempre
estive ao lado deles, decidindo muitas vezes, encaminhando, tomando as rédeas, mostrando
o quê fazer, enfim, sem conseguir deles a atitude de protagonistas. Embora o planejamento
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caminhasse no sentido de atingir os resultados esperados, ficamos presos à dependência das
decisões centradas na figura da professora. Ampliando um pouco mais minha visão, situei esse
problema no contexto das práticas tradicionais as quais a escola ainda se prende e, de certa
forma, atenuando minha frustração por não ter alunos tão ativos quanto gostaria.
Compreender que os processos de transformação das práticas sociais são lentos e
progressivos, nem sempre é fácil, mas serve de motivação para buscar mudanças. E foi
exatamente isso que eu estava buscando fazer. Eu creio que essas reflexões foram muito
importantes para meu crescimento profissional e me abriram novas possibilidades de atuação
no campo de um dos pilares da educação hoje: aprender a aprender. Para termos alunos com
mais autonomia de aprendizagem precisamos de uma escola e professores que favoreçam o
desenvolvimento da autonomia. Já aprendemos muito com Paulo Freire, no entanto
precisamos rever nossas práticas. É importante, necessário mesmo, compreender e observar
os processos de metacognição presentes, ou não, no ensino-aprendizagem. É preciso que os
professores conheçam as teorias que embasam a profissão docente, e a formação profissional
contínua é uma exigência frente às mudanças aceleradas pelas quais passamos e para que
possamos atender às novas demandas da sociedade de nosso tempo.
Esse trabalho gerou em mim o desejo de formar na escola um grupo de produção de
audiovisuais, como forma de aproveitar o conhecimento que adquiri e dar continuidade à
produção textual, através da escrita de roteiros para filmagens. Talvez pequenos projetos,
roteiros mais modestos, em períodos mais curtos, mantendo o foco no papel social da
linguagem e no potencial das tecnologias digitais para comunicar de forma mais horizontal e
democrática, conteúdos de interesse da comunidade escolar e local. A carência de
equipamentos das escolas pode ser suprida com o uso de pequenas câmeras digitais e
celulares que a maioria dos alunos já possui. Outras ideias surgiram como a escrita de textos
curtos de ficção, para serem transformados em vídeos. A experiência do compartilhamento
com a comunidade local e fora dela, através da internet foi bastante estimulante e certamente
vamos dar continuidade ao uso da multimodalidade no estudo da língua portuguesa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências vividas por mim, nesta intervenção, em uma sala de aula de produção
textual podem ser replicadas por outros professores que vivem realidades similares, em
pequenas comunidades com seus modos de vida, suas diversidades, as peculiaridades da
cultura local ou cidades e escolas de todos os portes que, via internet, podem chegar as ao
conhecimento de pessoas de todas as partes do mundo. Isso me parece bem interessante!
O que é preciso é apenas uma boa dose de vontade de aprender coisas novas,
enfrentar desafios de mudanças necessárias no aprender e ensinar em sala de aula ou fora
dos muros da escola, construindo novos conhecimentos e não apenas reproduzindo os
saberes já consagrados e até ultrapassados que ainda se mantêm. As maiores dificuldades na
replicação da produção multimodal em meios digitais pode ser a falta de equipamento que,
aconteceu no meu caso, mas encontramos saída buscando parceiros da escola, na
comunidade local. Isso é muito importante, as parcerias que a escola pode construir com pais
e amigos. Essas pessoas existem, elas estão por aí e é muito importante busca-las. Outra
dificuldade é motivar os alunos. Eles apreciam a tecnologia, mas estão muito limitados às
redes sociais de bate papo, e essa motivação deve ser encontrada por cada professor, com
sua experiência e conhecimento do grupo de alunos e da escola.
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Os professores que se inspirarem em minha prática, poderão esperar muitas vantagens
no trabalho com as tecnologias digitais, pois ela é o centro da atenção dos alunos. Embora
fiquem muito absorvidos pelas redes sociais, aventurando-se pouco às pesquisas e outras ricas
possibilidades, quando orientados, facilmente encontram os caminhos de navegação. Nesse
aspecto chegam a se sobrepor a nós professores que ainda somos, de modo geral, bastante
lentos em relação aos “nativos digitais”.
Outro aspecto interessante da perspectiva didática é a aprendizagem da escrita
colaborativa (DAMIANI, 2008) que minimiza a frequente posição de hierarquia que tende a se
estabelecer na relação professor-aluno, em nosso complexo sistema educacional. Dessa
forma, todo o planejamento da intervenção foi construído de forma colaborativa com o grupo
envolvido. Essa autora afirma que grupos colaborativos são aqueles em que todos os
componentes compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é
produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e interesses. Ela considera que
Vygotsky é um dos autores que embasa um grande número de estudos voltados para o
trabalho colaborativo na escola e argumenta que as atividades realizadas em grupo, de forma
conjunta, oferecem enormes vantagens, que não estão disponíveis em ambientes de
aprendizagem individualizada.
Considero um resultado inspirador a ótica que prevaleceu nesta prática que desenvolvi
de que as inteligências são múltiplas e complexas e essa consideração me permitiu ser
maleável com o desempenho de cada aluno, não exigindo um padrão de comportamento do
grupo. Respeitar as diferenças e permitir a expressão mais livre, embora mediada por mim,
das potencialidades individuais. Nesse aspecto a teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner
(1987-1995) foi fundamental.
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PESQUISANDO PRÁTICAS DE PROTAGONISMO JUVENIL NO ENSINO MÉDIO PÚBLICO
Maria Alda de Sousa Alves72
Ana Dulce de Castro Holanda73
RESUMO: Neste texto lançaremos nosso olhar sobre as práticas de protagonismo juvenil
observadas em duas escolas públicas de ensino médio localizadas na cidade de Redenção-Ce.
Trata-se de um projeto de pesquisa de Iniciação Científica Jr. (edital PIBIC-CNPQ-ICJ 20172018) em vias de desenvolvimento nas escolas Pe. Saraiva Leão e Adolfo Ferreira de Sousa,
ambas de tempo integral, mas com identidades formativas diferenciadas, quais sejam: o
ensino médio regular e o ensino médio profissionalizante, respectivamente. Em documentos
internacionais e na literatura especializada o conceito de “protagonismo juvenil” remete a um
método de educação para a cidadania e a construção de valores éticos como os de
solidariedade e responsabilidade (Unesco, 2002). Na literatura sociológica, o protagonismo
surge como sinônimo de ator social (Touraine, 1984) que age com vistas a proposições de
mudanças, através de experiências individuais ou coletivas. Do ponto de vista pedagógico, o
protagonismo juvenil é entendido como um método de trabalho em espaços de educação
formal e não-formal, que visa criar condições de desenvolvimento pessoal e social de jovens
(Costa, 2001). Nosso ponto de partida, no que toca a compreensão das práticas de
protagonismo juvenil na cultura da escola (Forquim, 1993, Mafra, 2011), serão as
sociabilidades experimentadas em espaços como os grêmios escolares, buscando captar os
rituais de interação observados entre gestores, professores e alunos, a participação política
da juventude e o espaço de escuta as suas vozes enquanto atores/interlocutores válidos, que
(res)significam o cotidiano escolar. Em termos metodológicos, é através do levantamento de
fontes documentais como projetos políticos pedagógicos, regimentos escolares, regimentos
dos grêmios, atas de reuniões, materiais didáticos, entrevistas com gestores, professores e
alunos e consultas a relatórios produzidos por licenciandos dos estágios supervisionados em
sociologia nas referidas escolas, que intentamos compor um mosaico de informações e
interpretações relativas as seguintes reflexões: De que forma o protagonismo juvenil é
exercido entre os jovens alunos do ensino médio público? Que modificações esta metodologia
de trabalho traz para a cultura escolar e as trajetórias escolares dos jovens? É uma
metodologia inovadora na educação formal? E quais distinções podemos estabelecer entre o
protagonismo de alunos ingressos no ensino médio regular e profissionalizante?
Palavras-chave: Protagonismo juvenil; Cultura escolar; Ensino médio público.
1.
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Este artigo intenta uma reflexão sobre as práticas de protagonismo juvenil observadas
nas culturas de duas escolas públicas de ensino médio profissionalizante e regular, localizadas
na cidade de Redenção-Ce. Trata-se de um projeto de pesquisa de iniciação científica no
ensino médio, o qual busca captar a relação do jovem com a escola no que concerne a sua
participação em espaços como grêmios escolares e outros projetos. Perceber a atuação do
grêmio estudantil em conexão com os diferentes atores que constituem e constroem o
cotidiano escolar (gestores, professores, famílias, alunos) é ponto central nesta pesquisa, uma
vez que os discursos apresentados em documentos oficiais, projetos políticos pedagógicos,
regimentos internos, etc., nem sempre condizem com as práticas dos sujeitos em seus espaços
de experimentação e tempos escolares.
Neste sentido, necessário se faz olhar para a escola tentando captar as relações sociais
tecidas no microssocial, compreendendo as ações dos atores escolares, as relações de força e
negociação, bem como aquilo que se é instituído entre as culturas escolares e o universo das
juventudes. Como pano de fundo de análise, teremos duas modalidades de ensino
direcionadas aos jovens alunos do ensino médio público: o ensino profissionalizante, cujo
modelo de gestão ao basear-se na Tecnologia Empresarial Sócio- Educacional (TESE) assume
como uma de suas premissas o protagonismo juvenil, expresso no entendimento do jovem
como um ator central em ações da escola; e o ensino médio regular, que também vem
assumindo em alguns projetos escolares, o discurso do protagonismo juvenil como
metodologia ou ferramenta a direcionar as atividades discentes, de modo a torná-los mais
autônomos e proativos.
O primeiro registro da expressão “protagonismo juvenil”, conforme Souza (2008),
partiu de uma organização não-governamental,74 em 1996, com a publicação: Protagonismo
juvenil: projetos estimulam adolescentes a atuarem como agentes de ação voltadas para a
comunidade, sendo considerado uma metodologia pedagógica de trabalho com jovens e uma
filosofia formativa de iniciativa do chamado Terceiro Setor. Gradativamente, a adesão a este
termo se dá também no campo da educação formal e das políticas educacionais, em certa
medida influenciadas pela iniciativa privada.
Em pesquisa realizada por Alves (2017) foi constatado que há uma base curricular
comum às escolas profissionalizantes e as escolas regulares. Os alunos do ensino médio
profissionalizante cursam num período as chamadas disciplinas científicas (português,
matemática, biologia, línguas, sociologia, etc.) e em outro período as chamadas disciplinas
técnicas relacionadas ao curso de sua opção. As disciplinas de base comum normalmente são
voltadas a obtenção de resultados como o ENEM, enquanto as disciplinas de base técnica, no
caso do ensino profissionalizante, são direcionadas a profissionalização e inserção do jovem
no mercado de trabalho. Neste contexto, importa saber: De que forma o protagonismo juvenil
é exercido entre os jovens alunos do ensino médio público? Que modificações esta
metodologia de trabalho (Costa, 2000) traz para a cultura escolar e as trajetórias escolares dos
jovens? É uma metodologia inovadora na educação formal? E quais distinções podemos
estabelecer entre o protagonismo de alunos ingressos no ensino médio regular e
profissionalizante?
2.
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Estar ciente da opinião de estudantes e da realidade enfrentada pelos
responsáveis da escola nos torna (como grêmio) mediadores de ideias,
sugestões e até possíveis soluções entre ambas as partes. A verdade é que
com um grêmio estudantil a comunicação torna-se bem mais facilitada.
(estudante do ensino profissionalizante).

Neste artigo será dado maior ênfase aos sentidos do protagonismo juvenil atribuídos
por jovens escolares a partir da participação política destes em instâncias como o grêmio
estudantil. Como bem nos lembra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de
1996, é finalidade do ensino médio a formação de educandos aptos para o mercado de
trabalho e o exercício da cidadania. Em consonância, o Projeto Político Pedagógico da escola
profissionalizante campo de pesquisa,75 visa a proposição de uma política que contemple o
desenvolvimento integral do educando, de modo a prepara-lo para o exercício da cidadania e
a qualificação profissional. (PPP, p. 03).
A preparação para uma autentica participação política, que prime pela prática dos
direitos e deveres das juventudes nos espaços escolares, é condição para o exercício do
protagonismo juvenil, uma vez que este conceito congrega em seu cerne dimensões
relacionadas a cidadania, autonomia, co- responsabilidade e empoderamento.
A esse propósito Delors (1996) em relatório internacional sobre a educação para o século
XXI76 destaca que a escola básica passou a desempenhar um papel fundamental na preparação
de cidadãos para uma participação ativa, haja vista que os princípios democráticos se
expandiram por todo o mundo. Para o autor, a experimentação de práticas escolares pelos
alunos, como jornais da escola, criação de parlamentos, elaboração de
regulamentos/regimentos da comunidade escolar, simulação do funcionamento de
instituições democráticas, exercício de resoluções não-violentas de conflitos, tendem a
reforçar a aprendizagem da democracia. No entanto, “sendo a educação para a cidadania e
democracia, por excelência, uma educação que não se limita ao espaço e tempo da educação
formal, é preciso implicar diretamente nela as famílias e outros membros da comunidade.”
(DELORS, 1996, p. 60).
Na defesa de uma educação que contemple, simultaneamente, a adesão a valores, a
aquisição de conhecimentos e a aprendizagem de praticas de participação na vida pública,
Delors (1996) recomenda que a educação, desde a infância e ao longo de toda a vida,
desenvolva no aluno a capacidade crítica que lhe permita ter um pensamento livre e uma ação
autônoma. Trata-se, portanto, da exigência de um ensino que seja capaz de propiciar ao jovem
aluno a conciliação entre o exercício dos direitos individuais, fundados na liberdade pública, e
a prática dos deveres e da responsabilidade em relação aos outros e às comunidades a que
pertencem.
Nessa perspectiva de entendimento do protagonismo discente, vejamos o que nos
revela a narrativa de uma estudante do ensino médio profissionalizante, integrante do grêmio
estudantil da escola.
Em particular, minha atuação no grêmio não foi algo premeditado ou
almejado, eu não fazia parte de nenhum outro movimento social e minha
75
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inserção nesse meio veio após um convite do atual presidente do grêmio
para que nós formássemos uma chapa a fim de concorrer à eleição. No
período antecedente a votação, onde foram apresentadas as chapas e as
propostas aos demais estudantes, de imediato, já foi possível perceber o
exercício da democracia, no que antes, para mim, era observável apenas nas
eleições municipais, estaduais e nacionais, ali pôde ser analisado em uma
escala menor e estando eu fazendo parte de um novo grupo, não mais como
eleitora ou expectadora, mas como candidata. Foi uma experiência
totalmente inovadora. Quanto ao exercício da democracia anteriormente
mencionado, é satisfatória a analogia ao que foi e é estudado no ensino
médio, na matéria de sociologia, sobre movimentos sociais e a legitimidade
de uma eleição onde é fundamental que hajam eleições disputadas, livre
arbítrio dos eleitores para escolher seus representantes, também o acesso
do público a informação, esses e outros pontos não foram problemas no que
diz respeito a eleição estudantil passada, aliás, foram bastante evidenciados.
(estudante do ensino profissionalizante).

A narrativa da estudante é ilustrativa para se pensar a experiência de jovens e suas
percepções em relação a atuação estudantil em grêmios escolares. Narra a interlocutora que,
anteriormente, não fazia parte de movimentos sociais ou outras formas de organização civil,
e que foi a convite de um colega que decidiu compor uma chapa para concorrer a eleição do
grêmio na escola. Ela passa e ver-se, então, não como mera expectadora, mas como
integrante ativa de um grupo escolar, candidata, o que considera ser uma experiência
inovadora. A estudante faz menção ao ensino de sociologia como disciplina que permite
refletir sobre democracia, movimentos sociais, eleições, etc., sendo um saber disciplinar que
colabora para um melhor entendimento de si e de suas escolhas no que toca a participação
política na escola e na vida social de modo geral.
Outro ponto que nos chama atenção é a afirmativa de nossa interlocutora no que se
refere a relação entre alunos e gestão escolar. Antes cabe lembrar que as relações sociais
tecidas em qualquer instituição e envolvendo diferentes atores e interesses não estão isentas
de conflitos, o importante é saber como melhor negociá-los, ou como bem nos diz a jovem
aluna: “avaliar os dois lados da mesma moeda”, a fim de compreendê-los. Desta forma,
acrescenta a interlocutora
Com a participação no grêmio é possível avaliar os 'dois lados da moeda',
muitas vezes a gente como aluna(o) faz muita cobrança ao núcleo gestor de
alguns problemas apresentados e várias vezes chegamos a acreditar que os
mesmos não são solucionados por descaso, porém, quando se está mais à
frente da situação da escola pode-se perceber que não é o que ocorre, são
inúmeras as dificuldades enfrentadas para manter o bom funcionamento da
instituição, até porque, se possível, qual boa diretoria não iria querer
materiais novos de esporte e fornecer uma alimentação melhor? (estudante
do ensino profissionalizante).

A narrativa corrobora com a afirmação de Hora (1997), a qual nos adverte que é através
da administração participativa que relações de autoritarismo centralizado tendem a ser
substituídas por relações mais próximas entre dirigentes e dirigidos, extinguindo diferenças.
Conforme Veiga (1995) a gestão democrática implica, sobretudo, o repensar de estruturas de
poder presentes no espaço escolar, tendo em vista sua socialização. É essa socialização de
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poder entre diferentes atores que carrega a potencialidade de práticas efetivas de
participação coletiva, atenuando individualismos, e acentuando relações mais horizontais,
pautadas na solidariedade e na autonomia dos indivíduos. Tal socialização anula também a
dependência de intermediações de órgãos elaboradores de políticas educacionais das quais a
escola é meramente executora. (Veiga, 1995, p. 18). Complementa a autora afirmando que a
gestão democrática na escola requer uma participação crítica na construção do projeto
político pedagógico, o que passa, certamente, pela escuta a diferentes vozes que compõe o
cotidiano escolar.
Ao nos determos na imagem a seguir podemos observar que a participação cidadã de
jovens alunos do ensino médio público profissionalizante não se detêm somente aos muros
da escola e a organização em grêmios, alcançando também a comunidade do entorno escolar
a partir de manifestações estudantis em prol de uma educação pública de qualidade para a
cidade de Redenção, localizada no interior do Ceará. No caso a manifestação exigia a
conclusão de novas instalações da escola de ensino profissionalizante de Redenção. 77

Foto: G. Fernandes/ Arquivo pessoal. Alunos protestaram nas ruas de
Redenção. 78

Desta forma o protagonismo juvenil tende a aproximar-se da definição proposta
por
Touraine (1998), a qual envolve a ação de atores sociais que agem com vistas a
proposição de mudanças. No entanto, na perspectiva touraineana, a recorrência à noção de
ator social parece sinalizar para formas de atuação mais motivadas por interesses individuais
do que coletivos, podendo-se observar tipos de condutas orientadas por questões como a
afirmação de identidades, estando os sujeitos inseridos numa rede de relações sociais,
visando o fortalecimento do capital social e o empoderamento79 de iguais. Para Souza (2008)
a atuação social da juventude na atualidade aparece como substituto a “ação política”, não
necessariamente repercutindo em decisões e deliberação de ações, mas, visando, sobretudo,
a sua integração.
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3.

A PROPOSTA DO PROTAGONISMO JUVENIL NO ENSINO MÉDIO REGULAR

A proposta do protagonismo juvenil como metodologia de trabalho com jovens ganha
força, também, nas escolas de ensino médio regular.80 No caso da escola acompanhada nesta
pesquisa de iniciação científica no ensino médio alguns projetos são evidenciados, visando
estimular o protagonismo discente como ferramenta de aprendizagem, embora a ideia de
protagonismo implicitamente proposta em alguns projetos não apareça de forma nítida para
professores e alunos.
Os clubes estudantis, por exemplo, é um dos projetos observados, e tem como
objetivo tanto auxiliar na integração de alunos, como no incentivo a proatividade e
desenvolvimento de competências. Conforme relatos registrados por um estudante na escola
de ensino médio regular Pe. Saraiva Leão81, os clubes podem ser descritos como um projeto
que se baseia no protagonismo juvenil, haja vista que
Os clubes são formados pelos alunos que se identificam com algum gosto em
comum, não importa se este gosto está associado ao esporte, cultura ou
qualquer outra temática. Nos clubes são valorizados a independência, a
autonomia e o protagonismo dos alunos. Os alunos participantes devem
apresentar um projeto com nome, objetivo, metodologia, cronograma de
atividades e lista de materiais. A cada semestre os alunos devem apresentar
um novo cronograma de atividade (...). Os clubes podem ser de qualquer
tema de interesse dos alunos desde que tenha sido aprovada pela gestão da
escola. A escola Padre Saraiva Leão tem os clubes de dança, cinema,
informática básica e práticas laboratoriais básicas, cada clube conta com um
professor orientador. (bolsista ICJ, participante do clube de dança).

Importa perceber, tendo como ponto de partida esse relato, de que modo a
participação de alunos em projetos como os clubes, voltado a atividades artístico e culturais,
preenchem de modo significativo o tempo das juventudes na escola de ensino médio integral
e em que sentido contribuem para os projetos de futuro e transições experimentados na saída
do ensino médio.
Cabe lembrar que o ensino médio integral vem sendo implantado no Ceará a partir
de 2016 como uma política pública voltada as juventudes do ensino público, visando a criação
de oportunidades e o combate a violência por meio da permanência do jovem na escola em
dois turnos. O discurso do governador do Ceará, Camilo Santana, é ilustrativo nesse sentido
A proposta da escola em tempo integral é garantir proteção a essa juventude
do País, mantê-la em aprendizado, com oportunidades e longe do crime. O
Ceará foi o que alcançou o maior número de implantação de escolas em
tempo integral. Esse ano são mais de 40 escolas a serem implantadas. Vamos
passar para quase 33% da rede de Ensino Médio do Estado em escolas em
tempo integral. Nossa meta é superar os 50% a curto prazo. E esperamos que
o Governo Federal continue com esse grande programa, pois é exatamente
esse o caminho. Nenhuma nação no mundo conquistou igualdade e
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Nesta pesquisa, temos como campo empírico a escola de ensino médio regular Pe. Saraiva Leão.
Bolsista PIBIC-ICJ na referida escola.
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desenvolvimento sustentável sem investir na Educação. (discurso de Camilo
Santana em solenidade com o governo federal, 2018).82

Parte de cartaz fixado na parede da escola

Ao consultarmos o Projeto Político Pedagógico da escola Pe. Saraiva nos deparamos com
o desafio da formação de jovens para a cidadania e a atuação na sociedade globalizada, seja
nos grandes centros urbanos, seja em pequenas cidades do interior.
Esta sociedade contemporânea que rompeu a barreira do espaço e do tempo
requer pessoas criativas, que saibam analisar, julgar e tomar decisões. Que
também se comuniquem com clareza, que possam expor suas ideias e ouvir
a dos outros com respeito. Que tenham conhecimento do mundo e da
realidade social, participem de atividades coletivas, partilhando lideranças e
tendo postura ética. (PPP, 2017).

Esta perspectiva é também partilhada por Ferreti, Zibas e Tartuce (2004)
ao
interpretarem o conceito do “protagonismo juvenil” como uma via promissora de construção
de subjetividades pautadas em valores e atitudes cidadãs, em face de contextos sociais
adversos, caracterizados por rápidas mudanças, incertezas e instabilidades daí decorrentes.
No caso da participação no grêmio estudantil, espaço que se pressupõe estimulador
do protagonismo juvenil, nos relata o estudante do ensino médio regular que
Quando questionados sobre protagonismo juvenil os membros não
souberam ao certo o que responder, pois para eles o grêmio talvez seja algo
parecido com um grupo de amigos e apenas isso. Talvez alguns membros até
saibam do poder que tem em suas mãos, mas por comodismo ou até mesmo
falta de apoio dos demais colegas não desfruta de toda sua capacidade de
82

Disponível em: http://www.ceara.gov.br/2018/01/17/tempo-integral-ceara-e-destaque-em-anuncio-dogoverno-federal. Acesso: 08/03/2018.
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atuação. Apesar de o grêmio ser um organismo ativo no meio escolar seus
membros se autolimitam muito (...)eles não são tão proativos quanto era de
se esperar e sua visão relacionada a proatividade também é bem limitada
pois não é algo tão presente em seu cotidiano, estão acostumados a serem
guiados por terceiros e não pensando por si mesmos, abandonando de certa
forma a sua capacidade de ser proativo, tanto em suas vidas acadêmicas
quanto em suas vidas pessoais. (estudante, bolsista ICJ, na escola de ensino
médio regular).

Seja por meio do estímulo a participação em grêmios estudantis, seja por meio da
participação em projetos escolares, o reconhecimento das juventudes em suas
potencialidades, bem como a ampliação de políticas públicas educativas com a oferta de
tempo integral, que possibilitem a participação e integração do jovem na vida escolar, podem
repercutir em trajetórias diferenciadas e mais felizes aos jovens pobres, sobretudo se essas
ações tiverem o potencial de estimular no jovem um maior sentimento de pertencimento a
escola, e com isso um menor índice de evasão escolar, tendo em vista que esse segmento
vivencia, cotidianamente, desafios de escolarização, incertezas em relação ao futuro
profissional, e o agravamento das diferentes formas de violência.83
Somente no estado do Ceará, dados da Secretaria da Educação de 2012 revelam que
de um número de 350.000 alunos matriculados no ensino médio da rede pública, 33.000
abandonaram a escola e 44, 7% apresentam distorções relacionadas à idade/série.84 A
pergunta que ecoa em face desses dados é: quais destinos sociais aguardam esses jovens?
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar acrescentamos que ao nos propormos pesquisar práticas de protagonismo
juvenil no ensino médio público, constatamos que este conceito é carregado de significado
político, sociológico e pedagógico. Isso requer perceber aspectos relacionados a elaboração
de políticas e projetos educacionais elaborados por secretarias de educação e executados
pelas próprias escolas, como também a própria percepção dos atores que, de uma forma ou
de outra, são estimulados a experimentar uma maior autonomia no que se refere a sua
relação com o ensino, a escola e seus atores. Requer também, no tocante a dimensão
sociológica, a interpretação de conceitos similares que deem conta de explicar os significados
do ser protagonista, dentre eles: o de cidadania, autonomia, participação e empoderamento.
Compreender a relação entre gestores, professores e alunos é também uma das formas
de se captar os sentidos do protagonismo discente na cultura escolar, bem como a observação
das metodologias de ensino utilizadas por professores na sua relação com o jovem aluno do
ensino médio.
As instâncias de participação presentes nas escolas pesquisadas, como grêmios
estudantis e conselhos escolares, merecem uma maior atenção nesta pesquisa, no sentido de
se averiguar melhor o nível de conhecimento e envolvimento dos alunos nestes espaços, bem
83

No tocante a violência, conformem apontam pesquisas, dentre os principais fatores que motivam, por
exemplo, a entrada de jovens no tráfico, está o abandono precoce a escola, portanto o desencanto com a
educação, a ausência de políticas públicas de lazer, cultura, esporte e a baixa renda familiar. Fonte:
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/567744-o-juvenicidio-a-ilusao-das-facilidades-e-ofalso-projeto-de-futuro-entrevista-especial-com-mauricio-perondi. Acesso: 17/03/18.
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Fonte: Jornal O POVO, Caderno Cotidiano, pág. 04. 04 de agosto de 2014.
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como suas motivações para participação e atuação. Até que ponto as vozes juvenis são
escutadas na cultura da escola? De que protagonismo estudantil estamos falando
considerando o atual contexto da escola pública?
Este trabalho é apenas um esboço inicial, não tendo pretensão de se chegar a conclusões
acabadas acerca do entendimento do protagonismo de jovens escolares. A esse propósito, há
ainda um caminho a ser percorrido, visando a produção de conhecimentos mais elaborados e
fundamentados.
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ERROS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM QUESTÕES DE FILOSOFIA DO ENEM/2013
Maria Genilda Marques Cardoso85
Ozaias Antonio Batista86
RESUMO: O presente artigo objetiva caracterizar os erros e as dificuldades de aprendizagem
em questões de Filosofia retiradas do ENEM/2013. A escolha dessas questões se deu pelo
índice de desempenho, ou seja, questões com baixo e muito baixo nível de acertos. A
metodologia do estudo é de natureza quali-quantitativa. Utilizamos um referencial teórico
que trata dos erros e das dificuldades de aprendizagem, de particularidades do Ensino de
Filosofia e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os dados que subsidiam os aspectos
quantitativos deste estudo foram extraídos dos microdados do INEP e reorganizados pelo
setor de Estatística da Comperve/UFRN. As análises têm por base a metodologia de Análises
de Erros (NÚÑEZ; RAMALHO, 2017) e a Análise de Desempenho ancorada na Teoria Clássica
de Testes (PASQUALI, 2008). Os erros identificados estão associados à dificuldade de aplicação
dos conceitos filosóficos na interpretação das questões. A análise das questões do ENEM pode
contribuir para a problematização do ensinar-aprender Filosofia no Ensino Médio, auxiliando
na identificação dos elementos que dificultam a aprendizagem estudantil.
Palavras-chave: Erros e dificuldades de aprendizagem. Ensino de Filosofia. ENEM. Ensino
Médio.
INTRODUÇÃO
Estudos sobre erros e dificuldades de aprendizagem são parte da avaliação de um
processo de ensino e aprendizagem. Em Filosofia, no ensino médio, essa problemática
aparece nas relações de ensino-aprendizagem produzidas em sala de aula, sendo notória na
análise de instrumentos de avaliação aplicados. Porém, mesmo fazendo parte da realidade
educacional de professores(as) de Filosofia, desse nível, pouco se problematiza sobre esse
assunto87. Isso talvez ocorra em função do que Rocha (2008) constata, a carência de estudos
sobre didática(s) do ensino de Filosofia e teorias psicológicas da aprendizagem.
A(s) filosofia(s) ensinada(s)88 no Ensino Médio, ao ser incorporada(s) em exames e
vestibulares se ressalta sua importância na formação de jovens e adultos e reforça a
necessidade de qualificação em estudos sobre avaliação da aprendizagem, parte dos estudos
de uma didática. Uma didática da Filosofia, qualquer que seja ela, alimenta-se de seu processo
85

Mestra em Educação. Professora do Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central. Doutoranda em
Educação – PPGED/UFRN. Bolsista colaboradora da Pesquisa “Análises dos processos avaliativos da
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de aperfeiçoamento da avaliação na relação ensino-aprendizagem, com vista à promoção de
uma educação filosófica emancipadora.
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma avaliação em larga escala em uso
no Brasil desde 199889. Visa não só apresentar dados para a autoavaliação ou a seleção de
estudantes a vagas do ensino superior, mas de forma diagnóstica, seus resultados são fontes
de estudos os mais diversos, sobretudo, de problematizações de cunho pedagógico. Neste
texto, serão problematizados alguns elementos encontrados em questões de Filosofia do
ENEM realizado no ano de 2013, os erros e as dificuldades de aprendizagem de estudantes de
nível médio. Nosso contato com essa discussão deu-se por meio da pesquisa em andamento
realizada pelo Núcleo Permanente de Concursos (Comperve): “Análise dos processos
avaliativos da Comperve/UFRN”. Em uma das metas dessa pesquisa, são abordados os erros
e as dificuldades de aprendizagem em Filosofia dos(as) candidatos(as) que realizaram as
provas do ENEM em 2013, 2014 e 2015. Outras disciplinas pertencentes à matriz curricular do
Ensino Médio também são objetos de análise.
O objetivo geral deste artigo é caracterizar os erros e as dificuldades de aprendizagem
em Filosofia de candidatos(as) que ingressaram na UFRN em 2014, por meio da identificação
de questões do ENEM/2013 com desempenho baixo e muito baixo.
Os questionamentos de pesquisa que nortearam as reflexões presentes neste texto
foram: qual o desempenho dos(as) candidatos(as) do ENEM/2013 nas questões de Filosofia?
Quais erros e dificuldades de aprendizagem podem estar associados às questões de Filosofia
com baixo e muito baixo desempenho no ENEM/2013?
A partir dessas inquirições, pudemos problematizar algumas particularidades
relacionadas com o Ensino de Filosofia no Ensino Médio em contexto avaliativo, observando
o índice de desempenho de candidatos oriundos de escolas pública e privada, os conteúdos
abordados nas questões, assim como as habilidades e as competências requeridas em cada
questão escolhida por nós para análise.
O ENSINO-APRENDIZAGEM DE FILOSOFIA E O ENEM
As discussões pedagógicas no ensino de Filosofia têm sido feitas com mais intensidade
a partir de 2008, graças ao estímulo dado por ocasião da instituição da sua obrigatoriedade
no Ensino Médio com a promulgação da Lei nº 11.684/08. Decorridos 9 anos de sua
obrigatoriedade no sistema educacional, os problemas no ensino-aprendizagem da disciplina
são evidenciados em estudos sobre o assunto. Contudo, mal se esboçou estratégias para lidar
com esse cenário, um novo contexto já se anunciou com a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro
de 2017, que versa sobre a retirada da obrigatoriedade do ensino de Filosofia no Ensino
Médio.
Apesar disso, atentamos para o que já se produziu sobre o assunto (suporte teórico e
normativo), buscando contribuir com reflexões que qualifiquem as discussões e a atuação
profissional dos docentes de Filosofia frente aos desafios do presente.
Siqueira e Ribas (2012) fazem uma reflexão sobre as dificuldades e a complexidade do
ensino de Filosofia no nível médio em diálogo com Araldi (2005), Gonçalves (2005), Murcho
(2002), Navia (2005) e Rubin (2001). Todos esses autores identificam vários problemas do
ensino e da aprendizagem em Filosofia, que foram classificados por nós da seguinte forma:
89
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dificuldades relacionadas aos discentes ( dificuldade de interpretar textos, preguiça mental,
preconceito em relação a disciplina decorrente de uma cultura da superficialidade, cultura de
vídeo e uma cultura da facilidade); dificuldades relacionadas aos docentes ( pouco
conhecimento das Diretrizes Curriculares e desvalorização da formação pedagógica);
dificuldades estruturais da escola (péssimas condições materiais de muitas escolas, falta de
materiais e livros didáticos, turmas superlotadas, má remuneração aos professores e o
excesso de trabalho e a não busca de atualização e formação permanente de muito
professores).
Tomazetti e Londero também fazem menção aos mesmos problemas:
[...] na formação inicial até bem pouco tempo, o professor de filosofia não
discute sobre o sentido ou os objetivos do ensino de filosofia na escola e nem
sobre a didática da filosofia. Frente a essa realidade o estagiário de filosofia
que no futuro será o professor de filosofia não sabe “o que”, “como”, e “para
quê” ensinar filosofia, a autora ainda sugere que a grande dificuldade para o
ensino de filosofia está na formação inicial, que prioriza a formação de
pesquisadores, que dificilmente interessam-se pelas questões de ensino.
(GONÇALVES, 2004, apud TOMAZETTI; LONDERO, 2017, p. 2-3).

A formação inicial (Licenciatura em Filosofia) influencia as práticas dos professores de
filosofia em sua atuação profissional, e, por sua vez, o sistema educacional se encarrega de
fortalecer o continuísmo dessas condutas, pois não estimula a formação permanente desses
profissionais em serviço.
Pimentel e Monteiro (2009), em pesquisa realizada sobre as dificuldades dos alunos
em aprender Filosofia em duas escolas públicas do Estado de Pernambuco, entre os meses de
agosto e outubro de 2007 e março e abril de 2008, identificam duas situações:
1º ascender aos conceitos propostos; 2º o isolamento da filosofia no
conjunto das outras disciplinas. A dificuldade de ascender aos conceitos é
maior do que a de não conectar a filosofia no conjunto do currículo, pois o
professor não os transpõe (os conceitos) de forma clara, permitindo aos
alunos a compreensão do seu conteúdo filosófico. (PIMENTEL; MONTEIRO,
2009, p. 120).

Medeiros (2015), ao estudar as abordagens do ensino de Filosofia presentes nas
práticas dos professores, na Região Metropolitana de Natal/RN, e os documentos
relacionados (Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, plano de ensino e outros),
detectou “a existência de dois modos de compreender a natureza do conhecimento filosófico
e o seu ensino no nível médio” dessa região: “a abordagem Histórica da Filosofia e a
abordagem Sistemática da Filosofia” (MEDEIROS, 2015, p. 66).
Em que consiste essas abordagens? A primeira centra-se na história da Filosofia
apresentada em sequência cronológica, observando-se os pensadores considerados
relevantes. A segunda se dá por meio de uma sistematização didática da Filosofia a partir de
temas filosóficos (MEDEIROS, 2015).
Que problema o autor vê nesses modi operandi:
[...] se limitando a repassar e reproduzir conhecimentos inertes e acabados,
bem como concepções e verdades absolutas que inviabilizam o processo de
ação e reflexão do homem sobre o mundo e sobre sua própria existência.
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Com esse rumo, a filosofia recusa seu papel de subsidiar o adolescente para
que ele tenha uma experiência do refletir filosófico, como via de acesso ao
sentido de sua existência no contexto da existência humana em geral
(MEDEIROS, 2015, p.84-85).

A inserção dos saberes filosóficos no ENEM é visto por Medeiros (2015) como um dos
fatores que contribui para a forma de atuar dos professores de Filosofia da Região
Metropolitana de Natal. Concorda-se em parte com tal assertiva, uma vez que, para nós, o
ENEM90 não serve apenas para selecionar candidatos e realizar autoavaliação estudantil. Seus
resultados ajudam no diagnóstico da realidade educacional dos egressos do ensino médio,
pois, por intermédio da análise do desempenho dos candidatos, os professores podem rever
suas práticas didático-pedagógicas bem como repensar a constituição do sistema educacional.
O que está na base do ENEM é
[...] a importância de uma educação com conteúdos analiticamente mais
ricos, voltados para o desenvolvimento do raciocínio e a capacidade de
aprender a aprender, buscando a eliminação paulatina dos currículos
gigantescos e permitindo que as escolas do ensino médio concentrem-se no
que é importante ensinar. Neste sentido, a escola deve assegurar aos alunos
o desenvolvimento das estruturas mais gerais das linguagens, das ciências,
das artes e da filosofia, numa dinâmica de ensino que permita ao jovem
mobilizar esses conhecimentos tradicionais na busca de soluções criativas
para problemas cotidianos devidamente contextualizados. O valor da
formação não reside no armazenamento de muitas informações ou
memorização de muitos fatos, mas no desenvolvimento das estruturas
mentais que permitem ao jovem e ao adulto enfrentar problemas novos
usando as velhas e boas teorias científicas (CASTRO; TIEZZI, 2017, p.131).

O ENEM, em 19 anos de sua aplicação, massificou a participação de estudantes
concluintes e egressos do Ensino Médio ao acesso em universidades públicas e privadas por
meio de políticas de inserção e democratização do ensino superior91. Os saberes filosóficos só
se incorporaram no Exame em 2009, quando ocorreram mudanças92 metodológicas e
estruturais no exame.
A avaliação foi estruturada em áreas de conhecimento com base na experiência do
Enceja (INEP, 2013): Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas
Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. As
questões de Filosofia se concentram na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. A
formulação das questões obedece à Matriz de referência do ENEM93, que discrimina os eixos
90
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Um dos objetivos atribuídos ao Enem, no site do INEP/MEC, é o de “democratizar” o acesso às vagas do
ensino superior. (OLIVEIRA, 2015, p.158)
92
Uma dessas mudanças foi o aumento do número de questões de 63 para 180 questões, e as provas
passaram a ser realizadas em dois dias, sendo inseridas mais competências e habilidades por área de
conhecimento no Exame.
93
As matrizes do Enem estão estruturadas por dois vetores orientadores: os Eixos cognitivos e as
Competências de área. O primeiro, comum a todas as áreas de conhecimento, corresponde a domínios da
estrutura mental e funciona de forma orgânica e integrada às Competências de área. O segundo vetor
organiza as Habilidades à luz das especificidades curriculares em cada uma das Áreas do Conhecimento (INEP,
2013, p. 17).
91
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cognitivos (comuns a todas as áreas de conhecimento) assim como competências e
habilidades94 por áreas de conhecimento avaliadas no exame. A elaboração das provas segue
uma metodologia adotada pelo INEP95, envolvendo a testagem das questões antes de sua
aplicação. Utiliza “três eixos organizadores na elaboração dos itens da prova: a
contextualização, a situação-problema e a interdisciplinaridade96” (INEP, 2005, p.67).
Na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, as provas são avaliadas a partir de 6
competências de área. Para cada competência, desdobram-se 5 habilidades, perfazendo um
total de 30 habilidades avaliadas.
Quadro 01 – Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias97
Competências de área
Habilidades98
1 – Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.
H1, H2, H3, H4 e H5
2 – Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto H6, H7, H8, H9 e H10
das relações socioeconômicas e culturais de poder.
3 – Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, H11, H12, H13, H14,
políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e H15
movimentos sociais.
4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos H16, H17, H18, H19 e
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida H20
social.
5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os H21, H22, H23, H24 e
fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação H25
consciente do indivíduo na sociedade.
6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações H26, H27, H28, H29 e
no espaço em diferentes contexto históricos e geográficos.
H30
Fonte: INEP (2017).

Os termos negritados no Quadro 01 ressaltam as competências exploradas nas provas
do ENEM da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, as quais são esperadas dos
egressos da última etapa da educação básica. Em suma, a Matriz indica a
[...] associação entre conteúdos, competências e habilidades básicas próprias
ao jovem e jovem adulto, na fase de desenvolvimento cognitivo e social
correspondente ao término da escolaridade básica. Considera como
referências norteadoras: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [nº
9.394/96], os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes do Conselho
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Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que
utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que
desejamos conhecer. As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano
imediato do “saber fazer”. Por meio das ações e operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulamse, possibilitando nova reorganização das competências. (INEP, 2002, p.7).
95

Ver INEP, 2005, p.103.
O Enem tem, ainda, papel fundamental na implementação da Reforma do Ensino Médio, ao apresentar, nos
itens da prova, os conceitos de situação-problema, interdisciplinaridade e contextualização que são ainda mal
compreendidos e pouco habituais na comunidade escolar. A prova do Enem, ao entrar na escola, possibilita a
discussão entre professores e alunos dessa nova concepção de ensino preconizada pela LDB, pelos Parâmetros
Curriculares Nacional e pela Reforma do Ensino Médio, norteadores da concepção do exame. (ALVES, 2005,
p.8).
97
Ver Matriz de Referência da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias (INEP, 2017).
98
Ver Matriz de Referência da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias (INEP, 2017, p. 11-13).
96
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Nacional de Educação sobre a Educação Básica e os textos da Reforma do
Ensino Médio. (INEP, 2002, P.16).

Com a atual Reforma do Ensino Médio, certamente essa Matriz deverá passar por uma
reformulação, tendo em vista que a estrutura curricular do nível médio passou por uma
significativa modificação.
SOBRE ERROS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Os erros e as dificuldades de aprendizagem inerentes ao processo de ensinaraprender, comumente, deveriam ser vistos como ocorrências naturais nas relações de ensino
e ponto de partida da aprendizagem, entretanto, não é o que ocorre. A tradição não nos
ensinou a encarar os erros como fonte de aprendizagem, haja vista a forma como professor e
aluno reagem diante do fenômeno (erro). Em Filosofia, as experiências no ensino ainda têm
sido poucas, o que nos faz ressaltar aquela necessidade apontada por Rocha (2008)
anteriormente, de estudos de didática(s) em Filosofia e Psicologia da aprendizagem.
Teorias da aprendizagem têm fundamentado os estudos sobre os erros e dificuldade
de aprendizagem. Núñez e Ramalho (2012) estabelecem
[...] um diálogo construtivo e oportuno com diferentes autores e perspectiva
de aprendizagem: aprendizagem como processamento da informação
(NORMAN; RUMELHART, 1975), metacognição (FLAVELL, 1976),
aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1973), aprendizagem por conflitos
cognitivos (PIAGET, 1978), aprendizagem baseadas nas ideias de Vygotsky
(1979), Leontiev (1985), Galperin (1986), contribuições de Durval (2005),
dentre outros. Esse diálogo, ao abordar as mais conhecidas perspectivas
teóricas sobre como se aprende, procura uma aproximação para uma
postura coerente em relação aos erros, às dificuldades de aprendizagem e as
concepções alternativas dessa área de conhecimento no currículo do ensino
médio. (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012, p.15)

Os erros e dificuldades de aprendizagem têm sido objeto de pesquisa em
“diferentes perspectivas, tais como a epistemológica, a filosófica, a pedagógica e outras”
(NÚÑEZ; RAMALHO, 2017, p. 802). Embora os autores tratem a questão do erro e da
dificuldade de aprendizagem vinculada às ciências naturais, eles nos trazem alguns
apontamentos que devem ser levados em consideração no estudo que estamos
desenvolvendo, sobretudo para as análises das questões.
Núñez e Ramalho (2017, p. 803) avaliam que “o erro pode estar relacionado a
diferentes causas, mas, de forma geral, pode ser resultado de um esquema cognitivo
inadequado do aluno, e não apenas uma consequência de uma falta de conhecimento” e se
associa(m), hipoteticamente, a dificuldades de aprendizagem que “são situações na qual um
aluno ou grupo de alunos não têm sucesso na aprendizagem de uma ideia, de um conceito,
ou na solução de um problema” (KEMPA, 1991 apud NÚÑEZ; RAMALHO, 2017, p.803-804).
A experiência propiciada por um exame, evidentemente, é diferente daquela que se
processa em sala de aula. No exame, o exercício mental requisitado aciona habilidades e
conteúdos que levam o candidato a escolher uma opção de resposta. A escolha da alternativa
distratora (incorreta) pelo(a) candidato(a) representa um entendimento (erro) que está
associado a alguma dificuldade de aprendizagem. Os resultados do desempenho dos
candidatos, nessas alternativas, revelam elementos para a reflexão do processo de ensino e
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aprendizagem. Detectá-la é importante no decurso do processo de ensino-aprendizagem para
o devido apoio ao aluno.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O aporte metodológico adotado para desenvolvimento deste estudo é de natureza
quali-quantitativa, expresso no levantamento de um referencial teórico que trata sobre erros
e dificuldades de aprendizagem, Ensino de Filosofia e o ENEM. Os dados a serem analisados
foram extraídos da página do INEP99 e das questões de Filosofia presentes na prova do
ENEM/2013.
O recorte amostral é composto por 5.225 estudantes que fizeram o ENEM em 2013 e
ingressaram na UFRN, em 2014, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). Das 45 questões da
área de conhecimento avaliadas pelo ENEM/2013, em Ciências Humanas e suas Tecnologias,
8 questões foram de Filosofia. Selecionamos 3 questões cujo desempenho foi baixo e muito
baixo. Essa classificação foi feita a partir dos dados presentes nas Tabelas 1 e 2. Na Tabela 1,
estão discriminados os percentuais de acerto de acordo com o índice de desempenho, e na 2,
há a classificação das questões de acordo com esse percentual.
Tabela 1 – Índice de Desempenho
Índice de Desempenho
Muito alto
Alto
Médio
Baixo
Muito Baixo

% de acerto
75 – 100
55 – 74
45 – 54
25 – 44
0 – 24

Fonte: Comperve/UFRN.

Tabela 2 – Desempenho em Questões de Filosofia no ENEM/2013

99

N° do Item

% total de acerto

Questão 21

96,2%

Questão 25

81,2%

Questão 27

25,5%

Questão 29

23,4%

Questão 30

36,1%

Questão 37

53,6%

Questão 39

71,4%

Dados organizados pelo setor de estatística da Comperve/UFRN.
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Questão 44
56,2%
Fonte: Comperve/UFRN

As questões que se encaixam nos índices de desempenho para análise são: a questão
29 com desempenho muito baixo e as questões 27 e 30 com desempenho baixo.
Dessas questões selecionadas, explicitamos as alternativas incorretas (distratoras) que
tiveram maior adesão por parte do(s) candidatos(as), sendo este nosso principal objeto de
análise. A partir dos erros observados nas alternativas, inferimos hipóteses sobre as
dificuldades de aprendizagem dos(as) candidatos(as) de escolas públicas e privadas que foram
aprovados no ENEM/2013 e ingressaram na UFRN em 2014.
A intepretação das questões respaldou-se na metodologia de Análise de Erros
apresentada por Núñez e Ramalho (2017) assim como na Análise de Desempenho que tem
por base a Teoria Clássica de Testes (TCT), de Pasquali (2008).
OS ERROS E AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM QUESTÕES DE FILOSOFIA DO ENEM
2013
Apresentamos, primeiramente, as competências e as habilidades requeridas nas
questões de Filosofia do ENEM/2013 (caderno amarelo), e, na sequência, a formulação da
questão com sua respectiva resposta (gabarito), para destacarmos os distratores que os(as)
candidatos(as) mais escolheram como sendo a alternativa correta nas questões analisadas.
Por fim, inferimos, hipoteticamente, as dificuldades de aprendizagem associadas a esses
distratores escolhidos. Na Tabela 3, estão indicadas as competências e as habilidades da prova
de Ciências Humanas realizada em 2013,100 na qual constam as questões com baixo e muito
baixo desempenho em Filosofia, além do percentual de acertos e do conteúdo conceitual
extraído do enunciado da questão.
Na questão 27, foi avaliada a competência 3 (“compreender a produção e o papel
histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos,
conflitos e movimentos sociais”) e a habilidade 12 (“analisar o papel da justiça como
instituição na organização das sociedades”). Na questão 29, foi avaliada a competência 5
(“utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da
cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade”)
e a habilidade 22 (“analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças
nas legislações ou nas políticas públicas”). Na questão 30, a competência avaliada foi também
a 5 e a habilidade 23 ( “analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das
sociedades”). As três habilidades exigem do candidato a análise e o domínio dos conteúdos
presentes em cada questão e se relacionam a temas da área de ética e política.
Tabela 3 – Desempenho das questões de Filosofia e suas respectivas competências e habilidades
Questão

27
100

Competênci
a
C3

Habilidade

Conteúdo conceitual

H12

Poder disciplinador em
sociedades contemporâneas/

%

Qt.

Dados extraídos dos microdados do INEP e organizados no caderno de análise das questões da área de
Ciências Humanas e suas Tecnologias.
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29

C5

H22

30

C5

H23

Panóptico

25,5%

1.334

Filosofia antiga/tradição
jurídica oral/leis/cidadania

23,4%

1.221

36,1%

1.884

Filosofia Aristotélica/
Felicidade /Finalidade da ação
humana.

Fonte: INEP/Prova Enem CH 2013/Comperve/OVEU.

Observando o que era solicitado em cada questão101, optou-se por elaborar
habilidades mais específicas em relação às habilidades da matriz descritas acima:
• Questão 27 – identificar mecanismo preferencial de disciplinamento adotado
em sociedades contemporâneas, baseado em proposta do panóptico
idealizado por Jeremy Bentham;
• Questão 29 – identificar a que fator esteve relacionado a superação da tradição
oral no mundo antigo;
• Questão 30 – identificar a felicidade como fio condutor e finalístico da conduta
humana.
Na Tabela 4, mostramos as alternativas (distratoras) das questões 27, 29 e 30 com o
maior percentual de escolhas feitas pelos(as) candidatos(as), para se proceder à
caracterização dos erros e das dificuldades de aprendizagem.
Tabela 4 – Alternativas distratoras das questões de baixo e muito baixo desempenho
Questões Opção de resposta
Geral
Quantidade de
(distrator)
%
aprovados que
escolheram o
distrator
27
B
37,2%
1.944
29
D
35,4%
1.848
30
B
53,3%
2.787
Fonte: Microdados do INEP/Comperve/OVEU

A questão 27 avalia que tipo de mecanismo preferencial se exerce em um modelo
disciplinador (panóptico) nas sociedades contemporâneas. O enunciado da questão traz uma
descrição da arquitetura de um panóptico e a sua eficiência no controle dos sujeitos, de
maneira que, os mecanismos desenvolvidos por esse sistema “são sutis, [em] que adestram
os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle” (alternativa
correta D).
Nessa questão, o erro da alternativa B (Tabela 4) pode associar-se à atribuição de que
esse sistema disciplinador das sociedades contemporâneas é exercido por mecanismos
ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão de dominação sofrida.
O panóptico apresentado por Jeremy Bentham propõe ser uma revolução em relação aos
problemas tidos periféricos102 da sociedade:

101
102

Ver caderno amarelo de Ciências Humanas e Suas Tecnologias.
O sentido dado é de secundarização dos problemas sociais das classes empobrecidas.
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Para dizer tudo em uma palavra, ver-se-á que ele é aplicável, penso eu, sem
exceção, a todos e quaisquer estabelecimentos, nos quais, num espaço não
demasiadamente grande para que possa ser controlado ou dirigido a partir
de edifícios, queira-se manter sob inspeção um certo número de pessoas.
Não importa quão diferentes, ou até mesmo quão opostos, sejam os
propósitos: seja o de punir o incorrigível, encerrar o insano, reformar o
viciado, confinar o suspeito, empregar o desocupado, manter o desassistido,
curar o doente, instruir os que estejam dispostos em qualquer ramo da
indústria, ou treinar a raça em ascensão no caminho da educação, em uma
palavra, seja ele aplicado aos propósitos das prisões perpétuas na câmara da
morte, ou prisões de confinamento antes do julgamento, ou casas
penitenciárias, ou casa de correção, ou casas de trabalho, ou manufaturas,
ou hospícios, ou hospitais, ou escolas. (BENTHAM, 2008, p. 19-20, grifos do
autor).

O trecho destacado mostra que a intenção primeira da proposição de Bentham era o
controle dos corpos daqueles que supostamente necessitavam de vigilância para que se
atingissem os propósitos institucionais de cada estabelecimento da época. A proposição de
uma estrutura arquitetônica com tal envergadura certamente atendia aos interesses
dominantes da época, à ideologia. Entretanto, o que solicita a questão é como se exerce o
mecanismo de disciplinamento das sociedades contemporâneas, atendido na alternativa D
(gabarito). A dificuldade de aprendizagem que se associa ao erro é de interpretação e
conhecimento da proposta de Jeremy Bentham. Pela interpretação do enunciado da questão,
é deduzível a finalidade da arquitetura panóptico proposta por Bentham.
Na questão 29, o fragmento da obra “A cidade antiga” de Coulanges contextualiza
como se deu a mudança das leis orais para as leis escritas e as razões que motivaram tal
mudança. Diante desse contexto, a pergunta ao candidato foi a que fator está relacionado a
superação da tradição jurídica oral no mundo antigo. A resposta à questão está na alternativa
B (gabarito), o fator de mudança da tradição jurídica oral está relacionado à extensão da
cidadania aos homens livres.
O erro da alternativa D (distrator) pode estar associado ao aliar a superação da tradição
jurídica oral do mundo antigo à implantação de direitos sociais. A participação política de
homens livres na administração da cidade (justiça) é bem anterior à implantação de direitos
sociais (conquista da modernidade). A hipótese da dificuldade de aprendizagem que inferimos
é o desconhecimento do fator preponderante à superação da tradição jurídica oral e o fato de
situar o contexto dos fatos políticos e jurídicos de forma equivocada.
Na Questão 30, o fragmento da obra “A Política” de Aristóteles trata da felicidade
“como a melhor e a mais aprazível coisa do mundo”103. Desse contexto, perguntou-se, em
sendo a felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles identifica a felicidade
com o quê? A resposta correta é a alternativa C (gabarito): A felicidade é tradução da
finalidade das ações e condutas humanas, atividade por excelência.
Nessa questão, o erro da alternativa B (distrator) pode estar associado à conjugação
da plenitude espiritual e ascese pessoal com o conceito de felicidade em Aristóteles. A
plenitude espiritual pode ser traduzida como felicidade completa (PINTO, 2010), mas é uma
decorrência do usufruto de um bem. A ascese pessoal se constitui em uma “prática da

103

Prova do ENEM 2013 de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Caderno amarelo – Questão 30).
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renúncia ao prazer ou mesmo a não satisfação de algumas necessidades primárias”104, e, para
alguns, uma necessidade para se atingir um bem.
Em Aristóteles, a felicidade implica, também, usufruir de bens essenciais: “o corpo
precisa gozar de saúde, de ser alimentado e cuidado” (PINTO, 2010, p. 11), de maneira que,
plenitude espiritual e ascese pessoal não identificam o conceito de felicidade em Aristóteles.
A dificuldade de aprendizagem que se apresenta, de forma hipotética, é de interpretação do
enunciado e identificação do conceito em Aristóteles de forma equivocada.
Das alternativas distratoras com maior percentual de escolha, a alternativa B da
questão 30 se sobressaiu bastante entre as outras, chegando a um percentual de 53,3%. A
dificuldade de aprendizagem dos alunos para esse conteúdo específico pode estar motivada
pelo pouco ou nenhum entusiasmo na leitura de textos filosóficos, sobretudo, quando isso
não se relaciona com sua experiência social e de vida. Outros fatores contribuem para isso
também, no caso, a metodologia do professor e sua concepção de educar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões de Filosofia extraídas do caderno amarelo do ENEM/2013 foram
escolhidas para análise por apresentarem desempenho baixo e muito baixo. Na análise das
questões, ressaltamos as alternativas distratoras que foram mais assinaladas pelos
candidatos(as) que responderam ao exame.
Os erros que nós explicitamos das questões escolhidas foram: a) atribuir que o sistema
disciplinador das sociedades contemporâneas é exercido por mecanismos ideológicos, os
quais estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão de dominação sofrida; b) aliar a
superação da tradição jurídica oral do mundo antigo à implantação de direitos sociais; e c)
conjugar plenitude espiritual e ascese pessoal com o conceito de felicidade em Aristóteles.
Constatamos também que as dificuldades de aprendizagem associadas aos erros
identificados foram, hipoteticamente, de aplicação dos conceitos filosóficos cunhados na
contemporaneidade e na antiguidade.
Os enunciados das questões são contextualizados e exigem dos(as) candidatos(as) boa
leitura e interpretação. Assim, o conhecimento do conteúdo presente em cada questão
facilitaria o processo de apreensão mais rápido da resposta certa. Resta, então, questionar:
será que todos tiveram acesso a esses conhecimentos e, se sim, como foram trabalhados?
Apresentamos, no começo deste texto, algumas dificuldades do ensino que recaem na
aprendizagem. Uma delas foi a barreira que os alunos enfrentam para compreender os
conceitos filosóficos graças às dificuldades de transposição do conteúdo pelo professor de
Filosofia. Essa constatação corrobora com os estudos consultados, sendo possível
problematizar a repercussão de uma forma de ensinar e aprender materializada em um
instrumento de avaliação.
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PLICKERS NA SALA DE AULA: experiências da utilização do aplicativo com alunos do ensino
médio
Maria Yslânia de Araújo
Rosimary Silva Freitas
Sissi Maria de Freitas
Regina Célia Pereira Marques
RESUMO: O ensino de Biologia está associado a muitos desafios. Acompanhar as inovações
tecnológicas, ou pelo menos adequar-se a elas não tem sido fácil para a escola
contemporânea, que ainda permanece com muitas características do modelo tradicional. As
aulas quase sempre são expositivas, centradas na figura do professor. Desenvolver estratégias
metodológicas que auxiliem a sua ‘práxis’ é essencial para tornar o processo de ensino
aprendizagem dialógico, onde a figura do educador é de mediador, promovedor de situações
que estimulem a participação coletiva, e, portanto desenvolva habilidades nos educandos por
meio da troca de ideias entre eles. Este trabalho objetiva apresentar, discutir e refletir sobre
as experiências trocadas nas aulas de Biologia com a utilização de um aplicativo de leitor de
QR-code (plickers). As atividades foram desenvolvidas no Ensino Médio, com alunos da 1ª e
2ª série no turno noturno de uma escola pública em Sousa – PB. Diferentes metodologias
foram utilizadas no desenvolvimento da aula. O aplicativo foi usado com propósito de avaliar
o que os alunos tinham aprendido na aula ministrada sobre o conteúdo tecido nervoso. Além
da aplicação do plickers fornecer um feedback imediato dos conhecimentos dos educandos
sobre determinado conteúdo utilizamos um questionário com questões discursivas para
observar as impressões que estes tiveram sobre o uso desta ferramenta.
Palavras-chave: Ensino de Biologia; estratégias metodológicas; Plickers.
1 INTRODUÇÃO
A sociedade tem vivenciado constantemente momentos de transformações. Estas
mudanças ocorrem, sobretudo em função do advento das novas tecnologias de informação e
comunicação (TIC), que vem encontrando espaço no ambiente escolar. É perceptível que o
uso da tecnologia tem se tornado constante no cotidiano das pessoas. Vivenciamos um
período digital, marcado pelo desenvolvimento da informática, que trouxe consigo diversos
impactos para a sociedade. No campo da educação esses impactos estão presentes na escola
refletindo principalmente nos sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. A
incorporação do computador, dos smartphones e da internet pelos alunos coloca a escola e
professores em um novo cenário, diferente daquele que estávamos acostumados a imaginar
quando pensamos em uma sala de aula (BREITENBACH, 2012).
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As TICs tem diversas aplicações sendo utilizadas em diversos setores: indústria, comércio, na
área de publicidade, no setor econômico para gerenciar aplicações financeiras. No campo
educacional observa-se a popularização de uma nova modalidade de ensino aprendizagem: o
ensino à distância (EAD) que traz consigo muitas novidades que devem se estender à sala de
aula tradicional. Pode-se afirmar que o crescimento e potencialização do uso das TIC nos
diversos espaços só foi possível por meio do progresso da internet que ampliou as
possibilidades e melhorou o acesso às informações e a realização de muitas tarefas cotidianas
da vida humana.
Para Pierre Lévy, a sociedade da informação e comunicação é a base futura do saber,
visto que passo a passo torna-se mais atuante na vida das pessoas. Lévy (2004, p. 26) afirma
que nem mesmo a escrita se desenvolveu tão rapidamente quanto a performance e o avanço
com que a Tecnologia vem assumindo.
As novas tecnologias da comunicação e da informação transformam o
conceito de conhecimento. O adquirir de competências torna-se um
processo contínuo e múltiplo, em suas fontes, em suas vias de acesso, em
suas formas. Um autêntico universo oceânico de informações alimenta o
fluxo incessante de construções possíveis de novos saberes. (LÉVY, 2008, p.
161).

As Tecnologias da Informação e Comunicação estão presentes nos diversos espaços e
tem influenciado diretamente as relações humanas. Com o seu advento ampliou-se as
possibilidades de desenvolver uma aula mais interativa. Desta maneira, o trabalho do
educador é potencializado, tornando-se aberto a experiências digitais, sendo capaz de
adaptar-se ao que chama a atenção dos estudantes.
Os recursos semióticos que encontramos nas telas de computadores são
basicamente os mesmos que podemos encontrar em uma sala de aula
convencional: letras e textos escritos, imagens estáticas ou em movimento,
linguagem oral, sons, dados numéricos, gráficos, etc. A novidade em resumo,
está realmente no fato de que as TIC digitais permitem criar ambientes que
integram os sistemas semióticos conhecidos e ampliam até limites
inimagináveis à capacidade humana de (re)apresentar, processar, transmitir
e compartilhar grandes quantidades de informação com cada vez menos
limitações de espaço e tempo, de forma quase instantânea e com um custo
econômico cada vez menor (Coll e Martí, 2001). [...]

A figura do educador nesse contexto, nas palavras de Nascimento (2004) é de
mediador, seja para formular questões que conduzam a discussão aos pontos considerados
relevantes, ou ainda para encaminhar a discussão para aspectos da vivência dos alunos,
procurando falar com estudantes e não aos estudantes. Muda-se, portanto, o referencial,
tirando o conhecimento como algo quem vem do professor, que é assim detentor absoluto
desse conhecimento, que passa a ser colocado como algo que pode ser construído pelos
estudantes (IMBERNÓN, 2010).
A adaptação das escolas ao uso das TIC ainda é uma questão desafiadora. Diante das
abordagens citadas, várias questões apontam para a necessidade de se investir no fator
humano, significando tal investimento o desenvolvimento do professor, capacitando-o para a
concepção de novos ambientes de aprendizagem, nos quais o acesso e uso da informação
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ocorram de forma transparente e integrada a contextos curriculares organizados com efetiva
previsão de uso das TIC (PERALTA e COSTA, 2007).
Nesse sentido, a inserção e uso das ferramentas de tecnologia da informação no
ambiente escolar se fazem necessário, visando aperfeiçoar o ensino aprendizagem, em face
das fissuras detectadas entre teoria e prática, processos inerentes ao objeto desta pesquisa,
presentes no cerne da escola e da sala de aula (SILVA, 2001).
2 METODOLOGIA
Inicialmente tivemos uma aula expositiva dialogada com questionamentos orais sobre
o conteúdo com a utilização de projetor multimídia para exibição de vídeos e slides. No
decorrer da aula houve a apresentação de um modelo didático, anteriormente construído por
alunos de outra turma, o qual mostra as principais estruturas constituintes de um neurônio.
Após a realização da aula expositiva aplicamos duas atividades. A primeira atividade
intitulada: representações sensoriais topográficas: acuidade espacial tátil, onde um estudante
vendado percebeu as diferentes sensações táteis, estimulados por dois lápis pontiagudos,
colocados sob diferentes partes do corpo em diferentes distâncias por um segundo estudante.
A descrição detalhada desta prática dá-se da seguinte forma: a acuidade é a capacidade de
distinguir detalhes finos numa determinada modalidade sensorial. No tato, a acuidade pode
ser avaliada pelo teste de discriminação de dois pontos, que determina a menor separação
que permite a distinção de dois pontos de estimulação em diferentes partes do corpo. Pegue
um compasso ou dois lápis bem apontados e, variando de forma controlada a distância entre
as duas pontas do compasso ou dos lápis, toque de forma leve o seu colega nas diferentes
regiões do corpo listadas na tabela e anote a cada estimulação se ele ou ela discrimina um ou
dois pontos. O(a) experimentador(a) deve começar com o compasso fechado, abrindo-o
gradativamente até que o indivíduo submetido ao teste sinta e relate ter sentido o toque
como dois pontos. Para a coleta dos dados, o indivíduo testado deve ser orientado a
permanecer sentado e a manter seus olhos fechados, com plena atenção às sensações táteis.
LOCAL DE DE
ESTIMULAÇÃO

DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS LOCAL DE DE ESTIMULAÇÃO (d)
d < 3 mm

Dedo indicador
Dedo polegar
Palma da mão
Antebraço
Braço
Ombro
Fronte
Nariz (ponta)
Lábios
Ponta da língua
Bochecha
Tórax
Abdômen
Coxa

3 < d ≤ 5 mm

5 < d ≤ 10 10 < d ≤ 40 d > 40 mm
mm
mm
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Panturrilha
Sola
Hálux
FIG. 1: Quadro resumo para coleta de dados da atividade sobre acuidade

Finalmente, foi aplicado um questionário contendo seis questões sobre o conteúdo e
como instrumento de coleta das respostas dadas pelos discentes utilizamos o plickers,
aplicativo de leitura de QR code.
Sobre a utilização do plickers é necessário baixá-lo na loja Playstore, cadastrar as
questões com o gabarito correspondente e fazer a impressão dos QRcodes disponíveis no site:
https://www.plickers.com/ no link cards da página.
Como instrumento avaliativo foi utilizado alguns questionamentos para verificar as
impressões que os estudantes tiveram das metodologias utilizadas durante a aula. A coleta
dos dados deverá mostrar através dos depoimentos se as estratégias adotadas despertaram
um maior interesse, e consequentemente um melhor aprendizado do conteúdo apresentado.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Plickers é uma ferramenta disponível na versão web e aplicativo para dispositivos
móveis, podendo ser utilizado para a realização de testes rápidos, que permite o professor ter
um feedback imediato das respostas dadas pelos educandos sobre determinado conteúdo.
Sendo possível conhecer em tempo real o nível da turma quanto ao entendimento de
conceitos e pontos chaves de uma aula.
O aplicativo tem a opção de gerar e salvar de maneira automática o desempenho
individual dos estudantes por meio de gráficos produzidos pelo App (FIG.2). A análise dos
dados são importantes para identificação das dificuldades e consequentemente o professor
tem a oportunidade de corrigi-las de estar mais atento ao seu planejamento, e as estratégias
metodológicas adotadas. Além disso, percebemos que os alunos participam ativamente,
interagindo com os colegas e com o professor.
A aplicação do Plickers traz muitos impactos registrados como positivos. E isso é
confirmado nos depoimento dos alunos coletados por meio de um questionário sobre o que
eles acharam da utilização da ferramenta. Destacamos aqui as falas de alguns destes alunos
(A1, A2 e A3):
A1: “a aula fica bem mais interativa, divertida. É bem melhor responder
questões desta forma”.
A2: “Gostaria que as aulas sempre acontecessem assim e que outros
professores usassem o aplicativo”.
A3: “O aplicativo é muito interessante. Nossas provas deveriam ser assim”.
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FIG.2 gráficos do desempenho dos alunos gerados pelo Plickers

Nesse contexto, é importante refletir: quem é o ser que educa? Na proposta
pedagógica da série “Educação digital e tecnologias da informação e da comunicação” discutese quem é o ente educador, a rede que constitui a entidade heterogênea que educa. Esta
entidade é composta por seres humanos e não humanos e incluem professores,
administradores, pessoal de apoio, alunos, pais, comunidade circundante, regimento da
escola, cadeiras, quadros de giz ou de pilot, computadores, vídeos, gravadores, cadeiras,
mesas, livros, cadernos; ferramentas outras essenciais como uso metodológico (VIEIRA, 2011).
Quem é a entidade que realiza a educação? Seria o professor, ser humano que foi
preparado para ensinar? Seria o aluno, com sua participação intelectualmente ativa que educa
a si mesmo? Seria o ambiente físico em que o aluno está imerso, que provoca reações e o
obriga a construir conhecimentos, competências, habilidades, inteligência? Seria o ambiente
semiótico, que provoca desequilíbrios e a necessidade de ser entendido, e que exigiria
resposta em código similar? Seriam todos eles juntos?
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A entidade que educa é uma rede que inclui a escola, mas não se encerra nela. A rede
que educa é mais ampla, salta os muros da escola e vai à rua, às casas das pessoas, passa pela
TV, rádio, jornais, jogos e por cada um dos fatos e artefatos presentes no entorno do
educando.
Latour (2000) usa o conceito de rede para definir a tecnociência, a entidade
sociotécnica que produz fatos e/ou artefatos. “Uso a mesma conceituação para definir a rede
que educa como uma coleção de actantes” e suas relações com o universo educacional, no
chão da sala de aula, tais atores contracenam com esses aparates mediando contextos e
interpretações significativas ao conhecimento.
A tecnologia sozinha representa muito pouco para a educação. Da mesma forma, a
informação, por si só, carece de significado ou utilidade. A informação, para ser útil, deve
suprir processos mentais de entendimento, compreensão, análise, decisão, criação, solução
de problemas e, em última instância, levar a ações concretas decorrentes do valor e do
contexto da informação. Que valor tem uma informação sem a inteligência que a interprete e
lhe atribua significado? Qual o benefício do acesso imediato aos dados de todas as bibliotecas
do mundo, sem uma inteligência capaz de interpretar estes dados, transformá-los em
informação, colocá-los em um contexto e extrair conhecimentos das informações?
A tecnologia pode estar na escola como parceira no processo de produção de
conhecimento, pode ser uma poderosa aliada. Para isso, é importante conhecê-la, saber o que
se pode fazer com ela, descobrir e inventar contribuições que ela possa oferecer,
experimentar, arriscar, acertar e errar. Só conhecidos podem ser arregimentados como
parceiros; é necessário conhecer a tecnologia para integrá-la à rede que faz a escola, essa rede
que aprende e ensina.
Moran (2012) destaca que, a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços
ricos de aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que motivem os alunos a aprender,
ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem pró-ativos, a saberem tomar iniciativas e a
saber interagir.
Vale a pena ensinar menos conteúdos curriculares e mais procedimentos e
metodologias ativas. É preciso despertar o gosto por pesquisar, por aprender, a partir do que
motiva os alunos, procurando chegar a alguns parâmetros esperados, mas sem forçar um só
caminho.
Essa escola não está pronta, e infelizmente ainda são poucas as experiências nesse
sentido. Nossos cursos de formação de professores, em geral, não colaboram efetivamente
para que a escola possa ser repensada para esse mundo em permanente transformação.
Continuam reproduzindo modelos ultrapassados, de transmissão da informação, que não
motivam para aprender. Preparam para uma escola velha num mundo novo, que precisa de
outras formas de aprender e de ensinar.
Moran (2012) revela, ainda, que as tecnologias não são o centro da mudança
educacional, mas estamos num período fundamental de inclusão de todos: gestores,
professores, alunos, funcionários e comunidade no processo de ensino e aprendizagem. As
tecnologias evoluem muito mais rapidamente do que a cultura. A cultura implica em padrões,
repetição, consolidação. A cultura educacional, também. As tecnologias permitem mudanças
profundas já hoje que praticamente permanecem inexploradas pela inércia da cultura
tradicional, pelo medo, pelos valores consolidados. Por isso sempre haverá um
distanciamento entre as possibilidades e a realidade. O ser humano avança com inúmeras
contradições, muito mais devagar que os costumes, hábitos, valores. Intelectualmente
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também avançamos muito mais do que nas práticas. Há sempre um distanciamento grande
entre o desejo e a ação. Apesar de tudo, está se construindo outra sociedade, que em uma ou
duas décadas será muito diferente da que vivemos até agora.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas colocações desta pesquisa, o estudo proporcionou uma reflexão mais
aprofundada tendo em vista que a educação deve caminhar junto com a evolução da
tecnologia transformando práticas ultrapassadas, em práticas desafiadoras capazes de seduzir
o educando a busca do aprendizado constante por meio da tecnologia e da informação,
convidando o professor a uma profunda reflexão baseada em uma educação na interação na
troca de informação entre as partes, tendo em vista que a educação bancária já não atende
as exigências dessa sociedade onde a tecnologia se faz presente das mais variadas formas, isto
que as tecnologias vieram para abrir espaço para a criação, seduzindo tanto o professor
quanto ao aluno a buscar o novo e ampliar horizontes no contexto educativo (FILMUS, 2004).
Para que os recursos tecnológicos alcancem os objetivos e obtenha sucesso é
necessário que haja uma formação continuada constante, devido haver sempre novas
informações a que venha suprir as necessidades e dificuldades encontradas no espaço
educativo e no mundo contemporâneo.
O trabalho pedagógico desenvolvido através de situações que chamam à atenção
torna-se mais fácil a compreensão dos que ali estão em busca da aprendizagem, e a escola
deve assumir espaços que proporcionem maior compreensão à todos, mas para que isto
aconteça é necessário que políticas públicas auxiliem na estrutura física e formação de
profissionais que atuem com qualidade, pois ambos são essenciais para que a educação esteja
voltada para o mundo tecnológico.
O que se delineia para nós, professores, neste tempo de acesso irrestrito a informação,
tempo em que somos bombardeados com um volume inédito de informações tanto úteis
como inúteis, tanto verdadeiras como falsas, é uma nova forma de ser e de atuar
profissionalmente. Não somos mais quem traz informação para nossos estudantes, os meios
de informação fazem isso de forma muito mais ágil e completa. Mas nem sempre a informação
é correta ou, mesmo quando correta nos chega de forma que nos seja útil. Entendemos que
nosso novo papel é o de junto com nossos alunos aprender a analisar essas informações,
selecionar as que podem ser úteis ao nosso trabalho e produzir conhecimento localmente. O
papel de aprender a transformar informação em conhecimento.
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CONTRIBUIÇÕES DO PNAIC NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
ALFABETIZADORES: SISTEMATIZAÇÃO DE SABERES DOCENTES E REFLEXÕES DAS PRÁTICAS
DE ALFABETIZAÇÃO
Midiã Izlia Praxedes dos Santos105
Iure Coutre Gurge106
RESUMO: A educação brasileira atualmente passa por várias mudanças com o propósito de se
contribuir com a consolidação de uma educação pública de qualidade. As políticas públicas
implementadas no sistema de ensino nos diferentes níveis mostram a necessidade de se
buscar desenvolver um trabalho cujo foco seja a melhoria da educação pública. Dentre essas
ações, destacamos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, implantado no
ano de 2009. Dentre vários objetivos do PNAIC, destacamos o de contribuir com a prática
pedagógica do professor alfabetizador levando-o a refletir sobre suas ações e a partir de tais
reflexões buscar melhorar a sua prática docente. Este trabalho tem o objetivo de refletirmos
sobre as contribuições do PNAIC para a formação contínua do professor alfabetizador em uma
escola pública localizada no município de Janduís/RN, através dos conhecimentos construídos
ao logo do período de desenvolvimento da formação continuada. Como referencial teórico,
nos fundamentamos em BRASIL (2012), Freire (2004), Leal (2005), Soares (2005), dentre
outros. Os resultados evidenciam a relevância que o PNAIC trouxe para a melhoria do processo
formativo do professor alfabetizador, oportunizando a reflexão periódica de sua prática além
a busca contínua de formação. Assim, destacamos o quão este trabalho nos ajudou a
(re)pensarmos o processo indenitário ne contínuo do professor alfabetizador.
Palavras-chave: Formação Continuada. Professor alfabetizador. PNAIC.
INTRODUÇÃO
O currículo dos cursos de Pedagogia é abrangente para atender assim, as especifidades
de todo o campo de atuação do Pedagogo que não se restringe a sala de aula. Os Pedagogos
podem exercer a docência, assumir a gestão escolar, coordenação pedagógica, assim como
atuar em espaços não escolares. Como salienta Tardif (2014) Devido essa abrangência, são
constatadas lacunas no que se refere ao preparo de pedagogos que decidem atuar na
docência.
Ao mesmo tempo, a construção dos saberes e a profissionalização dos professores se
dá através de um processo continuo de formação. O professor nunca se encontra acabado, os
saberes curriculares, pedagógicos, disciplinares e experienciais estão em constante
atualização, revisão, desconstrução e construção. Como enfatiza Freire (2014, p.87): “Como
professor não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero
primeiramente a minha.”
Neste sentido, os cursos de formação continuada são de extrema importância para o
desenvolvimento profissional do docente. Os cursos de formação ofertados pelo Estado para
professores, surgem dessa compreensão de inconclusão do ser professor e da constatação de
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uma determinada deficiência em atingir uma determinada meta de aprendizagem dos
educandos.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC, especificamente, nasce da
necessidade de solucionar a problemática da alfabetização em nosso país. Com o sistema
Fundamental organizado em anos e por progressão automática até o 3º ano do ensino
fundamental, constata-se ainda um número elevado de alunos que chegam ao ciclo de
sistematização sem estarem alfabetizados, o que acaba acarretando prejuízos no
desenvolvimento destes alunos nas séries seguintes. O programa oferece orientação,
acompanhamento, momentos de estudo, troca de experiências entre professores e materiais
didáticos para subsidiar a prática pedagógica.
O presente trabalho tem por objetivo, analisar as contribuições do programa para a
formação de professores alfabetizadores. Através de pesquisa bibliográfica, fundamentada
em teóricos como Tardif (2014), Freire (2014), Soares (2015), Murta (2004), Leal (2005),
Gudes-Pinto (2012), Morais (2012) e Leite (2012), e de narrativa autobiográfica, pesquisa em
registros pessoais como planos de aula, banco de atividades, relatórios, fotos, foi realizado
um trabalho de resgate da formação inicial, das primeiras experiências em sala de aula, os
conflitos iniciais, para entendimento da construção do ser professor alfabetizador e assim
construir um paralelo com a primeira experiência em formação continuada e analisada e
compreender a influência e importância do PNAIC, enquanto programa de formação para
professores.
Os resultados evidenciam a relevância que o PNAIC trouxe para a melhoria do processo
formativo do professor alfabetizador, oportunizando a reflexão periódica de sua prática além
a busca contínua de formação. Assim, destacamos o quão este trabalho nos ajudou a
(re)pensarmos o processo indenitário ne contínuo do professor alfabetizador.
REVISITANDO MEMÓRIAS DA FORMAÇÃO INICIAL E PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS NA
DOCÊNCIA
Graduanda do curso de pedagogia, UERN, CAMPUS de Patu-RN, no ano de 2007,
consegui através do processo seletivo do Estado do Rio Grande Norte, uma bolsa para estagiar
na Escola Estadual Daniel Gurgel, localizada na mesma cidade em que era residente, JanduísRN.
Professora bolsista do 1° ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental, cursando o
segundo ano da faculdade de Pedagogia, senti grande dificuldades em adaptar-me, encontrarme enquanto professora. Inexperiência, insegurança e falta conhecimentos práticos e
didáticos foram os principais entraves em meu primeiro ano em sala de aula. Se durante a
prática docente, eu necessitava mobilizar saberes referentes à experiência, à didática,
organização e manejo de turma, elaboração de planos de aula, relatórios de diagnóstico, por
outro lada, na universidade, estava me aprofundando ainda nos fundamentos teóricos de
disciplinas como Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Economia da Educação e
outras.
Muitos saberes fui adquirindo com a prática e na formação diária, no chão da escola,
em contato com os colegas professores já experientes. Como salienta Morais e Leite (2012, p.
17): “Nada como aprender refletindo sobre a prática de quem, no cotidiano, está analisando
as soluções que adota e os seus porquês”. As semanas pedagógicas, os encontros para
planejamento coletivo, a conversa com outros professores sobre suas práticas, soluções para
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problemas rotineiros em toda sala de aula e, propostas de atividades constituíram-se em
grandes momentos de aprendizado. Na época, o livro didático, além de instrumento do aluno,
se tornou um importante instrumento de pesquisa para mim, norteador na escrita dos planos
de aula e na forma de organizar as rotinas das atividades em sala.
Estas socializações durante o exercício da docência, sejam nos primeiros anos ou ao
longo da carreira, fazem parte da construção dos saberes docentes, construção que se dá de
forma contínua e constitui-se em um dos aspectos do caráter social da profissão docente.
Como cita Tardif (2014, p. 14):
“[...] Esse saber é social, por ser adquirido no contexto de uma socialização
profissional, onde é incorporado, modificado, adaptado em função dos
momentos e das fases de uma carreira ao longo de uma história profissional
onde o professor aprende a ensinar fazendo o seu trabalho. Noutras
palavras, o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo
de uma carreira profissional na qual o professor aprende progressivamente
a dominar seu ambiente de trabalho ao mesmo tempo em que se insere nele
e o interioriza por meio de regras de ação que se torna parte integrante de
sua “consciência prática.”

Nos anos seguintes, fui transferida de escola, passei a ensinar na Escola Estadual
Vicente Gurgel, onde atuei até a conclusão do curso de Pedagogia. No decorrer do curso, fui
me apropriando de diversos saberes para a melhoria de minha prática, ainda assim, sentia
falta de mais atividades voltadas à reflexão e atuação em sala de aula.
O estágio do curso se deu apenas no sétimo período, organizado em um mês em
exercício, numa escola localizada no município de Patu-RN. Duas semanas destinadas a
observar a turma que eu iria estagiar e elaboração de projeto pedagógico para intervenção e
as duas últimas semanas destinadas para o trabalho com a turma. Concluindo o curso,
encerra-se o contrato como professora bolsista do Estado do Rio Grande do Norte.
FORMAÇÃO CONTINUADA – PNAIC – RELATO DA ROTINA DE FORMAÇÃO
No ano de 2012, retornei as atividades como docente na Escola Estadual Vicente
Gurgel, como professora efetiva. Depois de algum período, fora da sala de aula, experimentei
outra fase de adaptação, resgate de antigas práticas, ao mesmo tempo, percebi a necessidade
de reciclar saberes. Iniciei o trabalho com uma turma de 2° ano com 27 alunos, ciclo de
alfabetização, por dificuldades no manejo da turma e de controle da indisciplina a solução da
equipe gestora para o problema, foi a de me alocar em uma nova turma, turma “mais
tranquila” da escola, 4° ano, 20 alunos.
No ano seguinte, assumi uma turma multisseriada, 3° e 4° ano, 28 alunos. No segundo
semestre fui informada que iniciaria o PNAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade
Certa, destinado a professores de 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental. Já me considerando
segura em sala de aula e não muito aberta às interferências em minha prática, ao ser
informada que o programa teria momentos de acompanhamento da rotina escolar, de sala de
aula, foi com certa antipatia que “aderi” a formação, por medo das críticas em relação a minha
prática, e receio de perder a autonomia em sala de aula.
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Quando se organizam programas de formação de professores, tradicionalmente, o
contato que o Estado ou instituição formadora estabelece com os seus docentes é um contato
vertical, desconfortável para os professores que veem sua prática e posturas na maioria das
vezes criticadas, suas reflexões e falas desconsideradas, em um campo que é constantemente
bombardeado por novas “receitas milagrosas” de métodos que vão fazer os alunos
aprenderem. Como se o sucesso do processo ensino-aprendizagem dependesse unicamente
dos métodos e tratando os docentes como técnicos da educação. Tardif (2014, p. 243),
salienta:
“Ora, um professor de profissão não é somente alguém que aplica
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente
determinado por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo,
isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele
mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer
provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a
orienta.”

No decorrer da formação do PNAIC, fui me desprendendo dos pré-conceitos. A relação
estabelecida entre formador do curso e docentes, se dava de forma horizontal, com muita
troca de saberes entre todos os participantes. Nos próprios cadernos de estudos, podíamos
observar, nas leituras que em meio as falas dos especialistas, haviam relatos de experiências
de professores da rede básica, devidamente transcritos, onde suas reflexões/ações eram
valorizadas. A cada encontro, tínhamos como oportunidade e tarefa de casa, apresentar uma
atividade ou sequência de atividade realizada em sala, com nossas devidas considerações.
Atividades que poderiam ser tanto inspirações de propostas apresentadas na
formação, presentes nos cadernos do PNAIC, como atividades produzidas pelos próprios
professores. Nestas apresentações, ouvíamos sugestões do formador ou de outros colegas
para melhoria de nossa atividade, ao mesmo tempo, refletíamos sobre as atividades a partir
de conceitos estudados durante os encontros e de leituras dos cadernos do PACTO.
O PNAIC, é um programa de formação continuada, desenvolvido pelo Governo Federal,
com o objetivo de, a partir da capacitação de professores e investimento em recursos didáticopedagógicos, garantir que as crianças sejam alfabetizadas com até oito anos de idades.
Com o Ensino Fundamental dividido em ciclos, de alfabetização e ciclo de
sistematização, se faz necessário um trabalho pedagógico que supere as defasagens de
aprendizagem idade/série, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, garantam que todos se
alfabetizem na idade certa e tenham avanços significativos em suas aprendizagens. A
organização da formação é bastante dinâmica, com um amplo referencial teórico, retomada
de muitos conceitos estudados em formação inicial, mas também, novas reflexões, indicação
de bibliografia inédita para mim.
O PACTO traz uma nova terminologia para os objetivos da aprendizagem, os chamados
DIREITOS DE APRENDIZAGEM. A terminologia DIREITO veio, não para substituir, mas ampliar
nossa compreensão de objetivos de aprendizagem. Ela reforça que a escola deve ser um
espaço democrático, o acesso ao saber deve ser democratizado e todas as crianças,
indistintamente, devem ter garantidos o desenvolvimento de suas aprendizagens, de suas
habilidades de acordo com sua idade e ano escolar.
Nos cadernos do programa, em diferentes unidades, são apresentados os direitos de
aprendizagem de cada disciplina. Isso me ajudou bastante na organização de meu plano de
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curso anual, no planejamento semestral e elaboração de planos de aula. Facilitou na seleção
dos conteúdos e na elaboração das atividades. Logo nos primeiros encontros, o curso nos
proporcionou um estudo sobre currículo, fazendo-nos entender que currículo escolar é toda
forma de organização das atividades, da escolha dos conteúdos, das atividades e posturas dos
professores em sala de aula. Murta (2004, p. 21), enfatiza:
“Um projeto de educação comum vai exigir que os educadores de cada escola
elejam um conjunto de intenções educativas e um conjunto de diretrizes
pedagógicas que se articulem para orientar a organização e o
desenvolvimento da sua prática educativa. Referenciais mais amplos - de
natureza político-filosófica, epistemológica e didático-pedagógica - definidos
conjuntamente, oferecerão as bases para a análise da realidade atual da
escola e o planejamento da intervenção sobre ela.”

Currículo é tudo aquilo que também está implícito, não apenas aquilo que está
oficializado em documentos escolares, mas as práticas que mesmo implicitamente,
constituem o perfil da escola e expressam o currículo vivo. Para manter a coerência do
trabalho entre as turmas do 1° ao 3° ano participantes do PNAIC, e as demais turmas de 4° e
5° ano, presentes na escola, a orientação era que sempre mantivéssemos contato e troca de
experiências com toda a equipe. Respeitando assim o currículo e mantendo a sintonia com
projeto pedagógico da escola.
SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO PNAIC PARA A CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES DE
ALFABETIZAÇÃO EM TURMAS HETEROGÊNEAS.
Os métodos de alfabetização, ainda hoje são motivos de controvérsia, e
particularmente, em minhas aulas, mesclava os diferentes métodos de acordo com o nível de
alfabetização do aluno, sua maturação e limites que ele apresentava. Àqueles alunos que
chegavam ao 3° ano, por exemplo, sem conhecer todas as letras ou dominar a
correspondência fonema/grafema, eu optava por trabalhar com os métodos sintéticos de
alfabetização. Ao iniciar o PNAIC, receei que, por ter havido duras críticas há um programa
anterior, o Alfa&Beto, que trabalha na perspectiva dos métodos sintéticos, a minha
metodologia de trabalho seria igualmente contestada.
Toda via, logo nos primeiros encontros, é explicitado que, o objetivo do programa era
o de, junto aos professores, buscar estratégias que solucionassem as dificuldades de
alfabetização nas turmas de 1° ao 3° ano, e que estas estratégias garantissem uma
alfabetização de qualidade e contextualizada. O programa não viria impor nenhum método
de alfabetização e acredita que, é imprescindível que a crianças tenham contato com
atividades e metodologias que garantam a aprendizagem da organização do SEA – Sistema de
Escrita Alfabética. Sistema esse que se dá por meio de representação de fonemas a partir de
seus respectivos grafemas. Assim, Leal e Guedes-Pinto ressaltam (2012, p 19):
“Conhecer as letras do alfabeto, saber que as palavras são segmentadas em
sílabas, perceber que existem relações entre o uso das unidades gráficas
(letras) e unidades sonoras (fonemas), ou mesmo saber comparar palavras
quanto as semelhanças sonoras e gráficas, dentre outros, são aprendizagens
que podem ser consolidadas logo no início do Ensino Fundamental.”
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A formação trouxe importantes reflexões sobre esse ponto. A criança, em fase de
alfabetização, precisa compreender as relações existentes entre fonema/grafema de uma
forma contextualizada, não necessariamente através dos moldes da antiga cartilha de
alfabetização, mas, através de atividades diversificadas, contextualizadas, com uso de jogos,
brincadeiras e materiais do universo de letramento das crianças. Possibilitando à criança o
contato com toda a riqueza do processo de alfabetização, errando, acertando, construindo
hipóteses, escrevendo mesmo “sem saber escrever”, lendo, sem necessariamente
“decodificar” um texto. Como reforça Soares (2015, p. 89):
“É que a concepção psicogenética alterou profundamente a concepção do
processo de aquisição da língua escrita, em aspectos fundamentais: a
criança, de aprendiz dependente de estímulos externos para produzir
respostas que, reforçadas, conduziriam à uma aquisição da língua escrita –
concepção básica dos métodos tradicionais de alfabetização – passa a sujeito
ativo capaz de construir o conhecimento da língua escrita, interagindo com
esse objeto de conhecimento.”

Estar em uma turma multisseriada, de 3° e 4° ano, foi difícil no sentido de que, tinha
que trabalhar com dois tipos de avaliações. Relatórios para o 3° ano e notas para o 4° ano. Em
termos de níveis de aprendizagem e mais especificamente, níveis de alfabetização. Os alunos
do 4° ano, em sua maioria repetentes, apresentavam mais dificuldades de aprendizagem que
os do 3° e a maioria não se encontrava alfabetizada.
Enquanto professora, apresentava diversas dificuldades em trabalhar essa
heterogeneidade. Pela quantidade de alunos na turma e problemas com indisciplina, as
atividades, em sua maioria, eram iguais para toda a turma. Um único tipo de atividade, com o
mesmo objetivo, que não atendia as especifidades de cada aluno, mas que me dava condições,
de me movimentar, de ter domínio de sala e segurança e comodidade na aplicação das
atividades.
Com o foco nos alunos com maiores dificuldades e por receio do possível número de
alunos repetentes do 4° ano ser elevado, priorizava atividades mais elementares, que focavam
a alfabetização e a reflexão do SEA. Essa escolha deixava em prejuízo os alunos já
alfabetizados, com a ausência de atividades desafiadoras e que tratassem outras habilidades
e o progresso das aprendizagens.
A heterogeneidade de uma turma não se dá somente pelo seu caráter multisseriado,
há turmas em que mesmo sendo de um mesmo ano, há desníveis e distorções idade/série
bem acentuadas. Como enfatiza Morais e Leite (2012, p. 07):
“[...] As pessoas humanas são únicas, mesmo que criássemos,
artificialmente, uma turma de alfabetizandos começando o ano letivo com
níveis de conhecimento muito semelhantes (no que diz respeito à língua
escrita e sua conotação), pouco tempo depois iríamos nos defrontar com a
visível diferenciação nos conhecimentos agregados por aqueles alunos, na
mesma área da linguagem.

O que pude verificar na turma do ano seguinte. Então, acreditar que existam turmas
em que todas as crianças tenham o mesmo nível de aprendizagem, é um equívoco do
professor, ausência de um olhar mais atento e uma avaliação minuciosa de suas
aprendizagens. Desconsiderar estes diferentes níveis na elaboração do plano de aula, é privar
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os alunos de avançarem em suas aprendizagens e progredirem do ponto onde estão. E mais
delicado ainda, negar-lhes o direito de aprender.
A partir das avaliações feitas em sala e dos resultados amplamente discutidos nos
encontros do PACTO, o trabalho com atividades diversificadas passou a ser proposto e
implementado de forma pontual em sala, ao mesmo tempo em que nos eram apresentadas
propostas de atividades, experiências de outras professoras que nos serviam de base e
inspiração ao nosso trabalho.
No caso da alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, encontrava em minha
sala de aula, diferentes níveis de alfabetização. Para melhorar o trabalho e atender as
necessidades de cada aluno, realizava, em algumas atividades, o agrupamento de alunos em
dois ou três grandes grupos. Os grupos eram organizados de forma que as crianças com o nível
de aprendizagem equivalente ou próximo, ficassem juntas. Assim, cada agrupamento
realizava atividades que garantiam o desenvolvimento das habilidades necessárias para a
progressão das aprendizagens. Como orienta Morais e Leite (2012, p. 15):
“As atividades em pequenos grupos são especialmente importantes, por
propiciarem, de modo mais íntimo, trocas de experiências entre os alunos
[...]. Nesse modo de organização, podemos realizar atividades unificadas, ou
seja, cada grupo trabalhando independentemente, mas realizando a mesma
tarefa; ou atividades diversificadas, em que cada grupo tem uma tarefa a ser
cumprida.”

Uma das atividades realizadas foi uma sequência didática envolvendo Os Clássicos da
Literatura Infantil. Observava-se na sala a existência de dois grupos com níveis diferentes de
alfabetização. No primeiro grupo, os alunos realizavam a leitura fluente de textos, no entanto,
apresentavam dificuldades em interpretar, localizar informações explícitas e implícitas no
texto. No segundo grupo, os alunos estavam em fase inicial da alfabetização. Compreendendo
as correspondências fonema/grafema, lendo e formando pequenas palavras.
A atividade para o grupo alfabético, consistia no trabalho de desenvolvimento das
habilidades leitoras dos grupos, a partir do conto CHAPEUZINHO VERMELHO. O primeiro
grupo iria ler e interpretar uma versão do conto: CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO BOM.
Versão em que trabalha a importância da alimentação saudável para o bom desenvolvimento
do corpo humano.
A atividade do segundo grupo, consistia em ler uma lista de palavras com a presença
do encontro das consoantes, CH. O objetivo era compreender a correspondências entre sons
e letras para a leitura e escrita de palavras. Em seguida, a atividade realizada, foi uma lista de
comidas que a Chapeuzinho poderia levar na cesta para a sua vovó. Palavras como chocolate,
bolacha, salsicha, chá, chuchu e outras. Na socialização das duas atividades, foi realizada a
discussão sobre alimentação saudável a partir da comparação dos alimentos levados na cesta
do conto CHAPEUZINHO E O LOBO BOM e a lista realizada pelo segundo grupo.
Como consequência das constantes reflexões acerca das especificidades de turmas
heterogêneas, da frequência da realização de atividades diversificadas, percebi em minha
prática, o desenvolvimento de competências no que se refere ao manejo com a turma.
Embora na maioria das vezes, executando duas ou três atividades diferentes ao mesmo
tempo, conseguia organizar a turma e me organizar de modo a dar maior autonomia àqueles
alunos mais avançados e dedicar mais tempo e atenção aos alunos com maiores dificuldades.
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Ao mesmo tempo, em outros momentos, também me organizava de modo à
desenvolver a autonomia do grupo em processo inicial de alfabetização, para me dedicar ao
grupo mais avançado, avaliá-lo e auxiliá-lo na evolução de suas aprendizagens. Sobre esse
aspecto formativo do professor, Leal (2005), pontua:
“Se entendermos o que cada aluno já sabe e soubermos escolher as melhores
opções didáticas para cada um deles, teremos percorrido um longo caminho
para a nossa profissionalização. Se, além disso, soubermos atuar com todos
ao mesmo tempo, atendendo às diferentes demandas e auxiliando-os,
teremos construído uma belo perfil de professor(a) alfabetizador(a).”

Temos em uma única sala de aula crianças advindas dos mais diversos contextos, com
histórias e experiências únicas e, ainda, que estabeleceram diferentes relações com os mais
variados aportes textuais. Os professores necessitam estar preparados para lidar com essas
situações e buscar o constante aperfeiçoamento de sua prática.
RESULTADOS ALCANÇADOS
O trabalho com a leitura desenvolvido em sala deu um salto de qualidade considerável.
A diversificação de gêneros textuais para o trabalho contextualizado e a compreensão dos
diferentes usos da leitura e da escrita no contexto das crianças e na sociedade possibilitou o
desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, ao mesmo tempo em que se criava o hábito
e o prazer pela leitura. Como apontam Silva, Carvalho, Pinto (2012, p. 29):
“[...] A prática de utilização de diferentes textos em sala de aula deve ser
constante em todos os anos do ensino fundamental. No que diz respeito aos
três primeiros anos, ela deve estar articulada com as atividades relacionadas
à apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (perspectiva do alfabetizar
letrando).

Os planejamentos bimestrais foram organizados de forma a contemplar um gênero
textual como eixo de todo o trabalho com a leitura e escrita. O que não impedia de outros
gêneros serem explorados e assim, garantir o trabalho com a intertextualidade. Em um dado
bimestre, por exemplo, que teve como eixo o trabalho com os clássicos da literatura infantil,
outros dois gêneros também foram explorados: as notícias e as receitas.
Alguns clássicos foram recontados em versões noticiadas em jornais e em outras
atividades as crianças transformavam os clássicos em notícias. A partir de contos como
CHAPEUZINHO VERMELHO e a versão de clássicos com a presença do lobo mau com o livro
CUIDADO COM O MENINO! As receitas entraram em cena.
O PNAIC encaminha às escolas acervos de livros infantis para as turmas do 1° ao 3°
ano. Os livros são riquíssimos, belas histórias que causam encantamento às crianças. Enviaram
no primeiro ano, para cada turma, uma caixa com jogos para auxiliar no trabalho de
alfabetização. A partir deste material e dos estudos realizados na formação, a rotina da sala
de aula de aula se tornou mais dinâmica e o ambiente verdadeiramente alfabetizador.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A formação continuada é componente imprescindível na constante construção do
profissional docente. A partir dela o professor estabelece a contínua dinâmica da açãoreflexão-ação, retoma saberes da formação inicial, atualiza-se, recria-se e produz
conhecimento. Conhecimento que traz consigo elemento fundamental para a
profissionalização do professor, o poder. Poder de transformação, poder para falar com
propriedade sobre sua própria prática, poder para pensar por si mesmo, enquanto profissional
que lida diariamente com os conflitos em sala de aula. Como cita Freire (2008, p.107):
“Que o educador tem certo poder é inegável. Tem certo poder que se
fundamenta, se baseia exatamente no poder do seu saber. [...] Por esta razão
é que acho que para que ele pudesse justificar corretamente o seu poder
deveria preparar-se permanentemente, ter uma formação permanente.”

O PNAIC, trouxe às salas de aula do 1° ao 3° ano do Ensino Fundamental mais
dinamismo, ludicidade, criando um ambiente propício à alfabetização. Aos professores, trouxe
importantes reflexões sobre suas práticas, sobre currículo, organização das turmas, avaliação,
conceitos como interdisciplinaridade, discutiu métodos e ainda, desenvolveu ao professor
alfabetizador o papel de protagonista. Protagonismo no sentido de dar ao professor condições
de não apenas reproduzir receitas para alfabetizar, mas de criar, reinventar, estratégias de
aprendizagem a partir da compreensão de aprendizagem como processo e construção.
Ás crianças, possibilitou a criação de um clima acolhedor e alfabetizador, de
valorização de suas aprendizagens, de seus avanços, de respeito aos seus limites e a
compreensão de que os erros fazem parte de um processo complexo de construção de
hipóteses. Colocou de fato, o aluno no espaço onde ele deve estar situado em sala, o espaço
de produtor, de criador, sujeito de sua trajetória enquanto aprendiz.
Assim, acreditamos que o PNAIC possibilitou não só ao educador potiguar, mas, o
brasileiro inúmeras reflexões necessárias para o (re) pensar continuamente sua prática e o
processo de ensino-aprendizagem, além de contribuir para a construção de uma educação
pública de qualidade.
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A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE MOSSORÓ – RN, ENTRE OS JOVENS DE 15
ANOS A 19 ANOS DE IDADE.
Osvaldo da Cunha
RESUMO: O Referido projeto teve como objetivo de estudo pesquisar sobre os espaços
culturais de Mossoró-RN, frequentados pelos nossos jovens entre 15 anos e 19 anos de idade,
além de avaliarem os espaços culturais oferecidos pelo poder público e privado que vão desde
da praça de alimentação, Shopping, Memorial da resistência, corredor Cultural e o Teatro DixRosado. Como também discutir o conceito de espaço cultural e como os mesmos identificam
em sua cidade. Tendo como objetivo de estudo investigar se: Os espaços culturais de MossoróRN, são frequentados pelos nossos jovens? Esse projeto teve sua origem nas discussões da
disciplina Geografia com os alunos do segundo ano do ensino médio na escola estadual
Governador DIX-SEP ROSADO, onde se analisava o conceito de espaço cultural discutido pela
própria Geografia. No entanto, o espaço é entendido segundo Serpa, (2008), como uma
questão fundamental e unificadora da geografia como também o conceito de cultura que: “é
todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a leis costumes
e todos os hábitos e capacidades adquiridas pelos homens de uma sociedade, ” (B.
TYLOR,1982). Portanto, tomando como metodologia a pesquisa qualitativa e a quantitativa
em que avaliava a opinião dos jovens por meio de entrevistas com perguntas fechadas a 300
jovens que frequentam esses ambientes sociais. Além de teóricos que discutem o conceito de
espaço cultural na sociedade contemporânea conforme Haesbaert (2005), que discute espaço
cultural, vivências, imaginações e representações, além de Santos (1996) que define o espaço
como algo que se constroem por meio da cultura que homem constroem por meio da sua
identidade cultural. Entretanto, esse trabalho teve parâmetro investigar se esses espaços são
frequentados por eles, como avaliam esses espaços em sua cidade.
Palavras chave: Espaço Cultural, subjetividade, sujeito e identidade.
1-PROBLEMÁTICA:
Os espaços culturais de Mossoró são utilizados pelos jovens de 15 a 19 anos?
2-HIPÓTESES:
Os jovens frequentam esses espaços sociais com quais propósito de se divertir, conhecer
pessoas e namorar;
Conhecer os espaços culturais da cidade com a finalidade de interagir entre os grupos sociais;
Realizar trocas de conhecimentos, experiências e lazer;
3-METODOLOGIA:
O projeto irá investigar se os jovens Mossoroense têm frequentado os espaços
culturais oferecidos pelo município de Mossoró-RN, tanto pelo poder público e privado tendo
com referenciais teóricos autores como Serpa (2008) e Haesbaert (2005) que discutem os
conceitos de espaços culturais: vivências, imaginações e representações. No entanto, o objeto
de estudo desse objeto de estudo investigar se os nossos jovens utilizam esses espaços
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culturais da cidade com qual finalidade. Sobretudo identificar quem são esses jovens e o seu
perfil sócio econômico. Tendo como base a pesquisa de campo e a metodologia qualitativa e
a quantitativa onde será utilizado um questionário sócio econômico em que serão
entrevistados 300 jovens de 15 a 19 anos de idade que frequentam esses espaços culturais da
cidade com perguntas fechadas abordando o que motivam os mesmos a frequentarem esses
espaços culturais da cidade como também o perfil desses jovens. As respostas serão tabuladas
logo, após fazer uma relação com as respostas fornecida durante a pesquisa. Esses dados
serão expostos por meio de gráficos mostrando os resultados do questionário. Além da
pesquisa qualitativa e quantitativa serão utilizados os autores acima citado como referencial
teórico para dá embasamento teórico a essa pesquisa que discutem o conceito de espaço.
O município de Mossoró-RN, nos últimos dez anos vem passando pelo processo de
enculturação tanto na parte de arquitetura como também cultural essa população tem
absorvido de vários grupos sociais essa cultura fruto do mundo globalizado que tem
influenciado as práticas sociais e culturais desses grupos onde os mesmos têm construídos
suas identidades culturais como fruto desse processo cultural que atingem nossos espaços.
Portanto, esse trabalho tem essa finalidade investigar o que pensam nossos jovens desses
espaços oferecidos pelo munícipio como os mesmos avaliam esses locais de convivência. Além
de contribuir para que as autoridades tomem conhecimento desses espaços oferecido para
eles, como os mesmos avaliam.
4-INTRODUÇÃO
O presente projeto tem como tema: a Utilização dos espaços culturais de Mossoró-RN
entre os jovens de 15 anos a 19 anos. Esse trabalho tem sua origem na disciplina de Geografia
onde se discutiu o conceito de espaço geográfico. O espaço é definido como lugares
construídos pelos homens cheios de significados e expressões culturais de uma sociedade com
todas suas vivências com todas suas relações de poder, imaginações e representações SERPA.
(2008). Tendo como finalidade investigar se os espaços culturais de Mossoró são frequentados
pelos próprios jovens. Quem são os mesmos que frequentam esses espaços culturais e com
quais finalidades? Além de identificar o perfil desses jovens que frequentam esses espaços. A
sociedade vem passando por grandes transformações econômicas, tecnológicas e culturais.
Pois a nossa cidade está inserida em um contexto histórico e os nossos jovens são
influenciados e atingidos por essa cultura globalizada formando assim, nos jovens uma nova
identidade cultural com costumes e valores.
No entanto, cada espaço cultural é construído com suas identidades e subjetividades
de cada grupo social em que o mesmo estão inseridos de acordo com o contexto histórico
cultural de cada época. Portanto, essa temática em discussão procura ampliar essa discussão
sobre os conhecimentos sobre espaço culturais que se vêm construindo ao longo da sociedade
atual. Como também identificar o perfil e o grupo social que frequentam esses espaços
culturais em nossa cidade. Contudo, esse projeto surgiu da necessidade de compreender se
os espaços culturais de Mossoró-RN, são utilizados por nossos jovens e com quais finalidades.
Ao longo do trabalho será exposto o que os mesmos pensam desses espaços e como avaliam
esses espaços oferecido pelo poder público e privados que vem sendo construídos ao longo
desses dez anos.
6-OBJETIVO GERAL
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Investigar se os espaços culturais de Mossoró-RN, são utilizados pelos nossos jovens
mossoroenses e se os mesmos conhecem. Como também identificar o perfil dos mesmos que
usam esses espaços em nossa cidade.
6.1-OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar quais são os espaços culturais de Mossoró-Rn, frequentados pelos nossos jovens
de 15 anos e 19 anos;
Destacar o perfil de cada grupo social e o que levam a frequentares esses espaços culturais;
Averiguar como os mesmos avaliam esses espaços culturais oferecidos em sua cidade como
opção cultural e lazer pelo poder público e privados;
7-REFERENCIAL TEÓRICO
O trabalho em estudo procura compreender o processo de construção dos espaços
culturais de Mossoró-Rn, ao longo desses dez anos que a cidade vem recebendo várias
construções de espaços culturais e transformações de outros já existente como estações do
trem transformado em estação das artes Elizeu Ventania, Teatro Dix-Huit Rosado, corredor
cultural ,Memorial da resistência, Praça da Convivência, Praça de eventos , praça da criança
,Praça dos esportes e Shopping .Porém, muitos desses espaços não representam em sua
arquitetura os traços culturais da nossa região. Onde muitos trazem traços culturais da Europa
como por exemplo: o Teatro Dix-Huit Rosado.
Cultura e progresso, se dá quando uma cultura entra em contato com outra (ou
outras) culturas, pois as trocas culturais que se sucederiam serviriam como mecanismo de
propulsão para o progresso, (Lévi-Strauss,1976) que aborda as trocas culturais entre os grupos
sociais dentro desse contexto. No entanto, Mossoró tem recebido influência de outras regiões
ou cidades globais como São Paulo e Rio de Janeiro que tem influenciados nas culturas locais
como também nas práticas sociais desses grupos por meio da vinda desses imigrantes.
Mossoró-RN, é uma cidade localizada na região oeste potiguar do estado do Rio
Grande do Norte, com uma população em torno de 300 mil habitantes segundo censo de
2014.Além de ser polo econômico onde recebem imigrantes de vários lugares do Brasil em
buscam de oportunidades de trabalho e a busca pelos estudos por possuir várias
Universidades tanto estadual, federal e privadas onde ocorrem as trocas de conhecimentos e
culturais entre eles.
Ângelo Serpa (2005), que discutem espaços culturais, vivências, imaginações e representações
como forma de compreender esses espaços culturais que se vem construindo ao longo da
história da sociedade. Esses espaços são cheios de identidades culturais trazidos por esses
grupos que utilizam esses espaços como forma de lazer e troca de experiência e são nesses
lugares que se constroem o imaginário das suas identidades e subjetividades por meio dos
seus costumes e valores culturais absorvidos por essas trocas de experiências entre os grupos
humanos.
O imaginário território representações, abre discussões sobre os modos de vida e suas
representações, para as identidades construídas a partir de uma diferença entre
capital/trabalho e imaginário/simbólico conforme o autor acima citado todo esse elemento
faz parte do processo de construção desse mundo simbólico construído ao longo de suas
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práticas sociais. No entanto, todos esses imaginários são adquiridos por meio das trocas das
relações sociais e Inter- pessoal.
Para Henri Lefebvre (1996) o espaço pode ser estudado em sua dimensão física natural, em
sua dimensão social, como um conjunto de redes que unem os homens em sociedade nessa
construção cultural. Além das identidades, desses espaços, paisagens que são frutos das
trocas de experiências sociais entre os grupos humanos. A própria geografia cultural já
observa esses espaços que vem se formando a partir dos sujeitos que se vem construindo na
sociedade.
Segundo Serpa (2005) os espaços culturais que vem sendo construído pelos homens
representam suas identidades culturais vivenciadas pelos Indivíduo como também suas
subjetividades e experiências que são construídos ao longo da sua história humana. Nesses
espaços constroem suas identidades e subjetividades com valores culturais existentes em suas
comunidades sejam elas tradicionais ou modernas. No entanto, ao longo da história humana
esses espaços foram construídos dessas formas pelos grupos sociais.
Na visão de Santos (1996) o espaço geográfico é resultado das transformações econômicas e
culturais da sociedade. Desde do processo de colonização brasileira os espaços geográficos e
cultural do país exportaram uma cultura europeia que influenciou nas práticas sociais do
nosso povo. Esses espaços foram igreja, escolas, praças, vilas. No entanto, tudo isso, fruto de
uma cultura importadas de outros grupos sócias que eram os colonizadores que colonizaram
nosso país. Hoje essa realidade não é distante em Mossoró-RN, espaço cultural vem sendo
construídos com traços culturais de outros povos que tem refletido nas práticas culturais do
nosso povo. O shopping, teatro Dix-Huit Rosado todos esses espaços sua arquitetura traz a
identidade cultural de outros grupos que não são nossa identidade cultural local.
Paul Claval (1998), que discutem a geografia cultural, a partir de três possibilidades: estudo
das representações, das experiências vividas e dos processos culturais e sociocultural que são
construídos em redes pelo homem. Na visão dos mesmos os espaços culturais que vem sendo
construídos pelos homens hoje buscam retrataras experiências vividas pelos grupos sociais ao
longo da sua história onde são construídos com sua subjetividade, valores e práticas culturais
vividas por esses homens ao longo da história humana. A cultura humana é construída das
experiências humanas onde vem sendo passado de geração a geração. Por isso, que vários
grupos humanos fazem questão de preservar sua cultura e identidade que se foram
construídos pelas suas tradições tendo como finalidade manter viva sua identidade cultural.
Embora sabemos que não é fácil devido o contato das comunidades com outros grupos onde
ocorrem as trocas de experiências culturais entre os grupos sociais. Essas redes que são as
comunidades vão passando de geração a geração para perpetuar a cultura como religião,
remédios tradicionais, crenças, culinárias dos seus antepassados com suas culturas, valores e
identidades. Portanto, é uma forma manter aquela comunidade viva entre as famílias
tradicionais daquelas comunidades. Porém, apesar de receber tanta influência culturais de
outros grupos humanos.
Segundo Edward B. Taylor, (1982) cultura é “todo aquele complexo que inclui o
conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis costumes e todos os hábitos e capacidade
adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. Ninguém vive em uma sociedade
hoje isolada do mundo a humanidade tem passado por grandes transformações culturais, no
entanto, mesmos assim tem atingidos os grupos humanos. Desde das grandes navegações no
século XV e XVI os portugueses em contato com a sociedade ocidental passou a ter contato
com outros grupos humanos onde todos tinham suas tradições culturais, crenças valores,
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práticas sociais que vem influenciando os povos já existentes nossa região. Para ele cultura
como a expressão da totalidade da vida social do homem, caracterizada pela sua dimensão
coletiva, adquirida em grande parte inconscientemente e independente da hereditariedade
biológica. Embora essas culturas muitas vezes estão atreladas a natureza do local como
também a natureza humana que se vem construindo ao longo das gerações humanas.
O município de Mossoró-RN, está inserida em um contexto histórico e cultural de uma
época que vem recebendo influência cultural de um mundo globalizado por meio das redes
sociais que tem influenciados nossos jovens com suas identidades, subjetividades e valores.
No entanto, ou seja, se manifesta partir dos seus costumes daí os mesmos vão construindo
suas identidades culturais que reflete em suas práticas sociais e cultural da sua comunidade.
No entanto, percebemos que as organizações sociais são construídas mais pela cultura do que
pelo meio. O século XXI tem vivido grandes transformações em virtude do mundo globalizado
que tem influenciados os grupos humanos em suas sociedades fazendo que em muitos desses
grupos mudem suas práticas culturais devido a influência cultural de outros grupos que
tiveram contato diferente das suas.
8-RESULTADOS COLETADOS DA PESQUISA DE CAMPO
Figura 1

(CUNHA,2017Figura
Figura 2
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(CUNHA,2017)
Figura 3

(CUNHA,2017)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jovens da nossa cidade buscam alternativa para se divertirem na noite, embora os
espaços culturais oferecidos não oferecem oportunidades a todos. Sendo assim, muito
buscam se divertirem em casa de amigos, além de muitos ver esses espaços culturais de
privilégio da elite. Onde muitos não têm condições financeiras de se divertirem nesses espaços
públicos e privados da nossa cidade. Por isso, que a uma necessidade dos governos investirem
em políticas públicas voltadas para espaço de lazer que contemple a todos sem exclusão,
portanto, percebemos que os nossos jovens frequentam esses espaços culturais do município

357

onde constroem suas identidades e subjetividades por meio das trocas de relacionamentos e
trocas culturais construídas nas experiências entre os grupos sociais. No entanto, o trabalho
vem nos mostrar que esses espaços culturais são frequentados, porém, muitos não utilizam
por condições financeira como também a questão da segurança que não é oferecida. Os
lugares que ocorrem maior frequência são os lugares de massas populares que são os espaços
públicos, enquanto que os espaços privados são frequentados por aqueles que possui uma
melhor condição financeira.
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O TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES COM GRÁFICOS E TABELAS NO ENSINO DE
MATEMÁTICA: Um relato de experiência docente
Virginia Neta Lima Pereira
Maria do Socorro Lopes da Silva
Antônio Roberto Xavier
Ana Célia Lopes Cavalcante
RESUMO: O presente trabalho aborda uma experiência docente que emprega atividades
práticas de sala de aula como estratégias para estimular o processo ensino aprendizagem, em
uma turma de 9º ano do ensino fundamental, na escola pública de Ensino Fundamental Padre
Antônio Crisóstomo, localizada em Acarape-Ce. O processo de ensino aprendizagem foi
materializado por meio da construção coletiva de gráficos e tabelas em sala de aula, visando
a assimilação da temática e o tratamento de informações tomando como base o descritor
(D75), que dista sobre a resolução de problemas envolvendo informações apresentadas em
tabelas ou gráficos, apresentado na matriz de referência para avaliação em matemática do 9º
ano do ensino fundamental no sistema permanente de avaliação da educação básica do Ceará
–(SPAECE). Foram propostas atividades com material concreto a partir dos quais os alunos
puderam utilizar os conhecimentos construídos para resolver situações problemas e expor os
resultados para a turma. O objetivo deste estudo foi refletir sobre os limites e possibilidades
do processo ensino aprendizagem da linguagem matemática a partir de atividades práticas
vivenciadas pelos alunos na construção de conhecimento, partindo da utilização dos gráficos
e tabelas, visando uma melhor compreensão no trato das informações. Metodologicamente,
o referido trabalho estar alicerçado em uma pesquisa participante, onde todos os sujeitos
colaboraram de forma direta e indireta dos trabalhos desenvolvidos em todas as etapas. A
pesquisa orienta-se pela abordagem qualitativa, descritiva e interpretativa, pois descreve e
interpreta os trabalhos construídos em sala de aula. Contamos com um grupo de 31 alunos de
uma turma de 9º ano do ensino fundamental da referida escola. Utilizamos como estratégia
de aproximação com a realidade proposta de atividades sobre a linguagem matemática,
envolvendo situações problema do cotidiano dos alunos. Os resultados apontam para o
progresso dos educandos em relação aos conteúdos abordados, os quais se constituem como
importante referencial para as futuras atividades nesta área do conhecimento. O descritor
trabalhado norteou todos os dados desta pesquisa, como também contribuiu para o
desempenho dos alunos, que demostraram suas competências e habilidades nessa área de
ensino, além de ter contribuído com sugestões de atividades e recursos pedagógicos que
podem ser utilizados pelo professor em aulas futuras.
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Aprendizagem, Prática docente.
INTRODUÇÃO
As reflexões tratadas nesse trabalho estão relacionadas com as dificuldades de
abordagens na área do ensino da matemática, expressas desde a proposta pedagógica às
ações desenvolvidas em sala de aula. Buscamos propor atividades em que os alunos precisam
organizar e desenvolver o pensamento na busca de construir seu próprio conhecimento. O
papel do professor foi fundamental nessa etapa. Como mediador ele perfaz o caminho mais
significativo para que a aprendizagem aconteça com sucesso.
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Assim é interessante salientar que “ a profissão docente é uma prática educativa que,
como tantas outras, constitui-se uma forma de intervenção na realidade social. Entendemos
que a atividade docente é uma das atividades de ensino e formação ligadas à prática educativa
mais ampla que ocorre na sociedade”.( GHEDIN. 2004, p.63)
Buscamos nesse estudo abordar o processo de ensino aprendizagem da linguagem
matemática por meio da construção coletiva de gráficos e tabelas em sala de aula. Para tanto,
foram utilizados materiais concretos, a partir dos quais os alunos puderam expor resultados
para a si e para os demais envolvidos no processo.
Objetivamos, neste estudo, refletir sobre os limites e possibilidades do processo ensino
aprendizagem da linguagem matemática a partir de atividades práticas vivenciadas pelos
alunos na construção do conhecimento. Nessa perspectiva, pretendemos trazer para a sala de
aula outros métodos de ensino, procurando inovar e despertar o interesse dos alunos para
uma efetiva participação dos próprios conhecimentos.
A disciplina de matemática tem sido um dos grandes desafios para alunos e
professores no desenvolvimento de atividades que tornem o ensino algo atraente e
compreensível. Ensinar matemática é cada vez mais desafiador para educadores que desejam
inovar e acrescentar em suas práticas dinâmicas diferentes e interessantes. Sabemos que
ensinar hoje de forma rotineira tem levado alunos e professores ao sofrimento, de um lado o
cansaço e do outro o transtorno e desgosto de docentes que apesar dos esforços não tem
alcançado resultados positivos.
Sabemos que essas dificuldades são imensas e ocorrem em muitas de nossas
instituições educacionais cada vez mais repletas de insatisfação e desânimo. Assim, a ideia da
pesquisa sobre essas dificuldades surge através de experiências como docente. O relato é de
uma experiência em sala de aula com adolescentes que cursam o ensino fundamental, série
final, tendo como ponto principal, as atividades realizadas em sala de aula a partir da
participação da interação e das discussões em grupos, que foram se orientando a partir da
construção de material de aprendizagem como: painéis, cartazes slides, assim os discentes
foram desenvolvendo significados para sua própria aprendizagens.
É interessante trazer um conhecimento transformador, pois o pensamento do
matemático teórico geralmente é difícil de ser comunicados diretamente aos alunos. Essa
consideração implica rever a ideia que persiste na escola de ver nos objetos de ensino cópia
fiel dos objetos da ciência. Faz-se necessário, portanto, que esses conhecimentos sejam
descontextualizados, para serem novamente contextualizados em outras situações, trazendo
novos contextos.
No que se refere ao conhecimento pedagógico do conteúdo, Trivilin e Ribeiro (2015),
ressalta que é relevante que se compreenda qual a função dos professores sobre o papel das
interações sociais entre alunos para aprender Matemática. A forma como os professores
compreendem a importância de proporcionar interações entre os alunos, nas quais os
diálogos em que as ideias matemáticas são exploradas ajudam os estudantes a raciocinarem
e a estabelecerem novas conexões entre os conhecimentos.
O autor abaixo descreve sobre a necessidade dos professores se aprimorarem para
desenvolver melhor e com qualidade suas aulas de matemática, assim é interessante que:
As inovações curriculares tragam para a discussão o perfil do professor de
Matemática, pois sua atuação marca de forma decisiva as aprendizagens dos
alunos e sua contribuição é essencial para viabilizar mudanças significativas
nos sistemas de ensino. Uma questão que tem definido rumos de
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investigações se refere aos conhecimentos que os professores necessitam
deter para poder ensinar. (TRIVILIN e RIBEIRO 2015)

Portando, produzir conhecimento exige métodos e metodologias totalmente
diferenciadas. “Em educação o sujeito encontra-se mergulhado na realidade, de modo que a
tradicional separação entre sujeito e objeto, posta por Aristóteles e tantos outros, confundese no ato da pesquisa” .( GHEDIN. 2004, p.59)
Como descreve os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de matemática para o
terceiro e quarto ciclo, os professores para desempenhar seu papel de mediador precisam ter
um sólido conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa área e uma concepção de
Matemática como ciência que não trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como ciência
dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos (BARSIL, 1998).
A escola é um dos locais onde acontece a interação a troca e a construção de ideias e
conhecimento. Embora saibamos que em outros locais ocorram tais eventos, é nas instituições
escolares que se fortalece este processo de maneira planejada, organizada e concreta. De
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a
educação é considerada a mola propulsora das transformações do país. Este documento cita
ainda que:
O aluno precisa aprender não apenas os conteúdos escolares, mas também
saber se movimentar na instituição pelo conhecimento que adquire de seus
valores, rituais e normas, ou seja, pela familiaridade com a cultura da escola.
[...] É preciso, pois, que a escola expresse com clareza o que espera dos
alunos, buscando coerência entre o que proclama e o que realiza, ou seja, o
que realmente ensina em termos de conhecimento (BRASIL, 2013, p. 112).

O ensino por meio da inserção do aluno nas atividades, ou seja, a participação do
mesmo na construção de suas ideias, além de ser prazeroso para o aluno e para o professor,
rompe com o ensino tradicional, que é motivo de crítica de alguns autores.
Por isso o professor deve instigar o aluno a pensar e criar situações para sua interação,
solicitar que ele acompanhe a construção do conhecimento, com material que aproxime de
sua realidade, porque ficará mais fácil para este estudante identificar, investigar e resolver o
problema. Para Santos e Francisco (2014), o ensino da matemática está muitas vezes centrado
na transmissão de conteúdos em aulas expositivas e resolução de lista de exercícios, de forma
mecânica, sem nenhum sentido para o aluno.
Nesse contexto, o estudo se justifica por trazer reflexões e compreensão das práticas
inovadoras em sala de aula, além de conduzir o discente a uma nova percepção de
conhecimento, aproximando-o do diálogo e da interação aos demais membros. Assim, o
estudo apresentado objetivou em abordar o processo ensino aprendizagem através do
comportamento dos alunos na construção das atividades prática como forma de construção
de conhecimento.
METODOLOGIA
Os dados foram coletados a partir das atividades práticas onde os discentes
construíram conceitos matemáticos que foram trabalhados em aulas anteriores. A pesquisa é
qualitativa e descritiva, pois as descrições foram realizadas no decorrer das apresentações e
desenvolvimento das atividades. É uma pesquisa participante, onde o pesquisador atua
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diretamente no objeto de estudo, que são os discentes da turma de 9º ano do ensino
fundamental da escola Padre Antônio Crisóstomo no Município de Acarape-Ce, assim
abordamos o quarto tema da matriz do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica
do Ceará (SPAECE), que trata do tratamento da informação cujo descritor D75 aborda a
resolução de problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos.
Os PCNS destaca que trabalhar os dados por meio de tratamento de informações se
deve à abundância de informações e às formas particulares de apresentação dos dados com
que se convive cotidianamente, como também possibilita o desenvolvimento do pensamento
e raciocínio para resolver determinadas situações de forma particular, além disso, é um
campo que abrange uma ampla variedade de conteúdo matemático, favorecendo certas
atitudes de como se posicionar criticamente e tomar decisões.
Como o trabalho está relacionado a matriz de referência do SPAECE, falemos um
pouco desse sistema de avaliação. Ele foi implementado em 1992 pela Secretaria da Educação
Básica do Estado do Ceará (SEDUC), com o objetivo de promover um ensino de qualidade para
todos os alunos da rede pública do estado. As avaliações externas são aplicadas anualmente
para avaliar a evolução do desempenho do aluno, sendo orientado pela matriz de referência
onde estão expostos os descritores que se relacionam a dois pontos básicos do que se
pretende avaliar: o conteúdo programático e o nível de operação mental necessário para a
realização de determinadas tarefas. Os dados coletados permitem analisar a evolução do
desempenho dos alunos. Essa matriz encontra-se no portal da SEDUC.
Os participantes da pesquisa, foram 31 alunos, sendo 14 homens e 17 mulheres, que
participaram da realização das atividades. Estas foram organizadas em três momentos: o
primeiro se deu na exposição do conteúdo, com tratamento para informações trazidas em
gráficos e tabelas. Pedimos para os alunos trazerem na aula seguinte alguns boletos de contas
de água e energia, como também, a descrição da altura dos colegas de sala, o quantitativo de
alunos masculino e feminino contido em sala de aula e os valores dos quatro últimos salários
mínimos vigente no país.
No segundo momento, ocorreu a divisão das equipes, totalizando sete grupos
compostos por quatro alunos. Foi disponibilizado papel madeira, cartolina, tesoura e pinceis.
No momento da construção, os alunos foram incentivados pelo docente a fazerem suas
discussões em grupos e realizarem suas pesquisas, dialogando e se inteirando com os demais
membros da equipe, a ponto de construírem suas atividades e apresentarem de forma
tranquila e com eficácia seus trabalhos.
O terceiro momento foi realizada uma atividade contendo dez questões com
conteúdos desenvolvido a partir da matriz de referências do SPAECE cuja a temática é
tratamento da informação descrito no D75, abordando a resolução de problemas envolvendo
informações apresentadas em tabelas ou gráficos.
A realização deste trabalho foi concretizada a partir da inserção dos discentes na sua
construção do conhecimento, possibilitando o entrosamento, o diálogo e a contextualização
das atividades com o dia a dia da sala de aula. Foi muito gratificante, pois os alunos
conseguiram se organizar e trouxeram uma postura de sujeitos ativos colaboradores,
construindo com suas ideias as ações desenvolvidas em sala de aula.
Os PCNS destaca que esses assuntos costumam despertar o interesse dos alunos pelas
questões sociais e pode ser usado como contextos significativos para a aprendizagem dos
conceitos e procedimentos matemáticos neles envolvidos, esse interesse se destaca por estar
envolvida a realidade do dia a dia desses adolescentes (BRASIL, 1998).
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As atividades foram realizadas e apresentadas a partir das orientações, do diálogo
entre os pares, cuja preocupação era definir como estruturar gráficos e tabelas com dados do
dia a dia. Eles desenharam gráficos a partir das informações trazidas de casa e do diálogo que
tiveram com suas equipes, na construção das atividades.
Figura 1 – Desenvolvimento das atividades em sala de aula

Fonte: Registros feitos pelas autoras (2017)
Em relação a aplicação da prova, foram selecionados dez itens, corelacionados ao
descritor D75 da matriz de referência, com conceitos de tratamento de informações com
gráficos e tabelas. Os alunos responderam a todos os itens e logo após foi a correção.
As Matrizes de Referência registram os conteúdos que se pretende avaliar nos testes
do SPAECE. As questões modelo de itens foram retiradas de cadernos e blocos com a proposta
da temática, no site do spaece https://jucienebertoldo.wordpress.com/.../atividades-dematematica-9o-ano-spaece, no caderno de prova do SAEB, no portal.mec.gov.br › Prova Brasil
como também no sites download.uol.com.br/educacao/2009-prova-brasil-modelo-8-serie.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As atividades abaixo trazem o modelo de itens que são trabalhados com alunos de 9º
ano como forma de prepará-los para as avaliações externas, ou seja, qualquer atividade
tratada nesta série se reporta aos modelos do banco de itens expostos no portal do SPAECE,
Saeb e outros exemplares que tenham o mesmo segmento contido no bloco da matriz de
referência do SPAECE.
Figura 2 – Questão com gráfico
de curva

Figura 3 – Questão com gráfico
de coluna
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1.A população de uma pequena2.cidade
do no gráfico o resultado de uma
Observe
interior de Minas Gerais varioupesquisa
entre 1987
e
realizada
pela professora da escola
1996 segundo o gráfico abaixo.“Saber é Bom” com os seus Alunos.

Fonte: Matriz de referência
Se cada criança escolheu apenas uma
atividade preferida,
quantas foram entrevistadas nessa pesquisa?
A população dessa cidade era de
29.000
(A)
30n
habitantes:
(C) 80
(A) Entre 1987 e 1990.
(B) Entre 1990 e 1993.
(C) Entre 1993 e 1996.
Fonte: Matriz de referência
(D) Após 1996.

(B) 75
(D) 90

As questões foram estruturadas da seguinte forma: Cinco questões com gráficos
de barras ou coluna, e cinco com gráfico de linha. Ao analisar os dados se percebeu que
dos trinta e um (31) alunos apenas três erraram um dos itens referente aos gráficos de
linha, e dois erraram um dos itens composto por gráficos de barras. Nesse contexto
podemos afirmar que aproximadamente 83% dos discentes acertaram todos os itens e
mais de 16% erraram algum dos itens correspondente aos níveis de gráficos, portanto o
numero de acerto foi considerável, isto mostra o quanto é importante se trabalhar numa
dinâmica discursiva, construtiva e significativa, onde a instigação provoque nos
participantes a construção do seu próprio aprendizado.
Freire (1996) relata que “a capacidade de aprender se faz não apenas para nos
adaptar mas, sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriar, [...]
Aprender é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura
ao risco e à aventura do espírito”. (FREIRE, 1996, p. 28)
A prática em sala de aula trouxe reflexões pertinentes a cerca de como
acontecem as aprendizagens de nossos alunos. Compreendemos que a falta de
aproximação do aluno no desenvolvimento de atividades interfere negativamente na
construção do conhecimento. Desse modo, defendemos a perspectiva de que o aluno
pode construir seu próprio conhecimento, quando o mesmo tem contato com docentes
que despertam seu interesse através de aulas mais prazerosas e inovadoras.
Assim é importante se pensar numa prática critica dinâmica, onde se reflita sobre
o fazer e o pensar, num movimente equilibrada e espontânea, isso facilita o
aprendizado, as discussões e os bons resultados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta apresentada contribuiu para uma reflexão acerca das competências e
habilidades dos alunos em construir seu próprio conhecimento por meio de atitudes
transformadoras. Portanto, se faz necessário que educadores se empenhem em trazer
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orientações inovadoras para que no futuro se tenha nas instituições de ensino, jovens
consciente em suas ações em seus conhecimentos e em suas atitudes.
Os educadores que se envolvem nessa nova concepção de ensino tende a buscar
novos caminhos para uma educação que seja capaz de transformar a vida, a sociedade
e porque não dizer o mundo. Assim é interessante se pensar que o processo ensino
aprendizagem se dá no contexto do relacionamento entre professor e aluno, onde o
professor é um mediador, um incentivador que vai induzindo o processo ensino
aprendizagem de forma dinâmica e compreensível. Assim, é importante refletir de fato
o que queremos ensinar e o que os alunos querem e devem aprender, e o que é
realmente relevante para sua vida social.
Portanto é interessante compreender que o ensino aprendizagem é um processo
que aos poucos vai se construindo e se consolidando. Esse conhecimento sendo
construído por meio da participação, fortalece as ideias e a compressão dos
pensamentos lógicos dos sujeitos envolvidos, ou seja, através do trabalho em conjunto
e com participação efetiva, os resultados se tornam mais eficientes e positivos trazendo
o sucesso no processo educativo tanto dos alunos como professores, afinal os dois
crescem e aprendem juntos.
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A APROPRIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COMO RECURSO FORMATIVO EM SALA DE
AULA
Vitória Chérida Costa Freire107
Amanda Queiroz de Melo108
Francisca Mayane Benvindo dos Santos109
Antoniele Silvana de Melo Souza110
RESUMO: Despertar o interesse dos alunos e estimulá-los à sistematização dos
conteúdos escolares é um desafio constante para os professores. A influência das Redes
Sociais está cada vez mais forte não só na vida pessoal, mas na vida escolar/acadêmica
de jovens estudantes que utilizam cada vez mais esses ambientes virtuais no seu dia-adia. Essa pesquisa propõe-se a discutir como as Redes Sociais, que é o nosso objeto de
estudo, podem ser utilizadas pelos professores para facilitar o processo de ensinoaprendizagem em sala de aula, através dos seguintes aspectos: autoria, interatividade,
diálogos criativos e criticidade. Este trabalho apresenta uma abordagem qualitativa e
possui caráter teórico-bibliográfico, cujas fontes são as obras de Santana (2007),
Recuero (2009) e Carvalho (2011) e Brisolara (2013). Consideramos que o professor deve
valorizar os saberes que os alunos constituem fora do ambiente formal de ensino,
utilizando as experiências significativas destes, trabalhando suas relações com o meio
social, desenvolvendo a criticidade e a linguagem digital, de modo que a aprendizagem
seja global e relacionada com a realidade de vida de cada educando.
Palavras-chave: Aprendizagem na internet. Redes sociais. Autoria.
INTRODUÇÃO
A sociedade da informação e da tecnologia corrobora para uma nova
configuração de formação de indivíduos, tendo em vista que a Educação se organiza
para atender as novas demandas politicas, sociais, econômicas e culturais.
Considerando que a internet e as redes sociais possuem forte influência sobre a vida
cotidiana e profissional da humanidade na sociedade contemporânea, objetivamos
trazer esse debate para a área educacional.
O presente trabalho se propõe a investigar como as redes sociais, que
constituem nosso objeto de estudo, podem ser utilizadas durante o processo de ensinoaprendizagem de estudantes. Desta forma, esse ensaio apresenta uma abordagem
qualitativa de caráter teórico-bibliográfico, cujas fontes são as obras de Santana (2007),
Recuero (2009) e Carvalho (2011) e Brisolara (2013).
Inicialmente apresentamos o conceito de “Rede social”, para uma compreensão
de espaço virtual e a atuação dos sujeitos conectados em rede. Em seguida
apresentamos a relação existente entre as redes sociais e a autoria, já que os usuários
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possuem autonomia para criar, produzir conteúdo e gerar debates nas plataformas
digitais. Por último, discutimos como as redes sociais podem contribuir com a educação,
bem como a possibilidade de configurarem espaços de troca de saberes e experiências.
Consideramos que as redes sociais representam mais uma ferramenta possível
de ser aliada ao ensino dos alunos, pois é um instrumento que faz parte da vivência
cotidiana dos estudantes e pode ser incorporada como meio para alcançar a
transdisciplinaridade, a autoria, a interatividade e a criticidade em sala de aula.
1. O CONCEITO DE REDES SOCIAIS
As Redes Sociais representam um conjunto de vínculos que unem entre si os
membros de um grupo, sendo que há a possibilidade de alguns indivíduos manterem
numerosos vínculos, e outros estarem isolados, já que um local pode gerar ou não a
capacidade do agir coletivamente. Para Carvalho (2011, p.36) “Antes de tudo, uma rede
é constituída por nós que podem ser quaisquer objetos: memórias, lugares etc.; depois
por ligações de duas a duas: uma ligação é incidente a dois nós e, dependendo do caso,
é orientada de um nó para o outro ou não”.
De acordo com Recuero (2009, p. 24) a rede social é uma junção de dois
elementos: os atores e as conexões. Para esta autora, a rede social configura-se como
uma metáfora para pontuar os padrões de conexão observados em um grupo social,
mediante as conexões que são estabelecidas entre os atores. Portanto, não é possível
isolar os atores sociais e nem suas conexões.
Há o fenômeno da comunicação mediada pelo computador, que ultrapassa o ato
de simplesmente se comunicar, ampliando a capacidade de conexão entre os usuários
que criam espaços para se expressarem. As redes conectam não só os computadores,
mas as pessoas.
Hoje, é comum associar-se a palavra rede ao ciberespaço, à tecnologia e às
relações sociais. Rede indica infraestrutura tecnológica, interconexão de computadores,
ou seja, os aspectos físicos que permitem às pessoas se relacionarem no espaço online.
Desta forma, entende-se a descentralidade, a característica distributiva, a expansão
ilimitada e a multidirecionalidade, que são elementos de rede que evidenciam o
ciberespaço. A rede também pode ser caracterizada pelo grupo de pessoas que estão
interconectadas. A rede é a configuração das relações observadas.
Redes sociais é um conceito onipresente nos dias de hoje e ocupa espaço
crescente no discurso acadêmico, nas mídias, nas organizações ou no senso
comum. Seja ele um operador conceitual ou uma metáfora, parece, em
princípio, servir a dois fins. Primeiro, configurar o espaço comunicacional tal
qual representado e/ou experienciado no mundo globalizado e
interconectado no qual se produzem formas diferenciadas de ações coletivas,
de expressão de identidades, conhecimentos, informações e culturas.
Segundo, indicar mudanças e permanências nos modos de comunicação e
transferência de informações, nas formas de sociabilidade, aprendizagem,
autorias, escritas e acesso aos patrimônios culturais e de saberes das
sociedades mundializadas. (MARTELETO, 2010, p. 28)

O termo “onipresente” utilizado pela autora refere-se à possibilidade de
comunicação direta, em tempo real e concomitantemente entre os indivíduos,
mediante a utilização das redes sociais, que possibilitam interação entre seus pares, a
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expressão de identidades próprias e/ou dos grupos e o movimento de troca de
informações. Além disso, as redes sociais imprimem uma forma de acesso aos saberes
que a sociedade acumula/acumulou durante sua história.
Nas Ciências Sociais, o termo rede, no singular ou no plural, associa-se ao
adjetivo “social” para especificar o campo, mas sem delimitar uma disciplina
específica, uma vez que é empregado pela Antropologia, Sociologia,
Economia, Ciências Políticas, Ciência(s) da Informação, Ciências da
Comunicação, entre outras. Em linhas gerais, os estudos de redes sociais
permitiram a construção de uma compreensão inovadora da sociedade, que
ultrapassa os princípios tradicionais, nos quais o elo social é visto como algo
que se estabelece em função dos papéis instituídos e das funções que lhes
correspondem. De forma diferente, o conceito de redes sociais leva a uma
compreensão da sociedade a partir dos vínculos relacionais entre os
indivíduos, os quais reforçariam suas capacidades de atuação,
compartilhamento, aprendizagem, captação de recursos e mobilização.
(MARTELETO, 2010, p. 28)

As relações individuais e grupais que ocorrem no ciberespaço despertam
interesse por parte de estudiosos (sociólogos, etnógrafos virtuais, ciberteóricos,
especialistas em gestão do conhecimento e da informação) que compreendem que a
interação coletiva deve ser analisada. Como destaca Costa (2005, p.06) “estamos diante
de novas formas de associação, imersos numa complexidade chamada rede social, com
muitas dimensões, e que mobiliza o fluxo de recursos entre inúmeros indivíduos
distribuídos segundo padrões variáveis”.
Outro fator importante a ser analisado na complexidade das relações e
interações coletivas é o processo constante de transformações.
Redes são dinâmicas e estão sempre em transformação. Essas
transformações, em uma rede social, são largamente influenciadas pelas
interações. É possível que existam interações que visem somar e construir um
determinado laço social e interações que visem enfraquecer ou mesmo
destruir outro laço. Neste sentido, vai-se além dos modelos propostos pela
“ciência”, pois nenhum deles permite que se analise, por exemplo, o capital
social envolvido em uma relação com uma pessoa muito conectada.
(RECUERO, 2009, p.79)

As redes sociais estão em processo de modificação o que irá constituir um padrão
para a compreensão dessa rede. Como qualquer outro contexto que envolve a
participação das pessoas, com seus modos de ser e agir, a rede social também é um
meio de constantes mutações, onde seus processos dinâmicos resultam da interação
entre os esses atores. A rede trata-se, portanto, de um sistema dinâmico que pode
apresentar processos diversos de conflitos, rupturas, agrupamentos ou desintegrações.
O conceito de redes sociais encontra lugar propício às discussões em diferentes
domínios de conhecimento, mídias, campos sociais ou comunidades profissionais. As
redes sociais encontram na sociedade atual globalizada uma maneira de suscitar
debates, proporcionar a sociabilidade, facilitar a comunicação, o comércio e a
aprendizagem, por exemplo. Torna-se claro que estamos em rede, interconectados com
um número cada vez maior de pontos e com uma frequência que cresce
progressivamente, o que impulsiona o estudo sobre o comportamento e as ideias do
mundo contemporâneo.
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Para Maria Regina Marteleto (2010, p.32) a Internet, que é a “rede das redes”
caracteriza-se pelo “grande acervo de dados e de informações aberto a múltiplas
escritas, consultas, leituras, usos e apropriações”, além de servir como suporte das
atividades cooperativas em escala mundial, organizadas no âmbito de comunidades
interativas como a Wikipedia, os desenvolvedores de softwares livres, os blogs, os
jogadores em rede ou as plataformas relacionais, como Facebook, MySpace e Instagram
por exemplo.
todo tipo de grupo, comunidade, sociedade é fruto de uma árdua e
constante negociação entre preferências individuais. Exatamente por essa
razão, o fato de estarmos cada vez mais interconectados uns aos outros
implica que tenhamos de nos confrontar, de algum modo, com nossas
próprias preferências e sua relação com aquelas de outras pessoas. E não
podemos esquecer que tal negociação não é nem evidente nem tampouco
fácil. Além disso, o que chamamos de preferências "individuais" são na
verdade fruto de uma autêntica construção coletiva, num jogo constante de
sugestões e induções que constitui a própria dinâmica da sociedade. (COSTA,
2005, p.03)

Estar em rede significa apresentar nossas vontades, preceitos e preferências,
mas também receber e até mesmo se apropriar, ceder e modificar o que os indivíduos
da mesma rede apresentam, daí o termo negociação. Essa negociação traz a tona a
discussão de uma série de conceitos, como a autonomia, a autoridade, a autoafirmação,
a identidade e a autoria.
2. RELAÇÃO ENTRE REDES SOCIAIS E AUTORIA
Autoria significa construir algo, por isso é um conceito social e/ou historicamente
constituído na sociedade.
Por causa do distanciamento entre os envolvidos na interação social, principal
característica da comunicação mediada por computador, os atores não são
imediatamente discerníveis. Assim, neste caso, trabalha-se com
representações dos atores sociais, ou com construções identitárias do
ciberespaço. Um ator, assim, pode ser representado por um weblog, por um
fotolog, por um twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. E, mesmo assim,
essas ferramentas podem apresentar um único nó (como um weblog, por
exemplo), que é mantido por vários atores (um grupo de autores do mesmo
blog coletivo). (RECUERO, 2009, p.25)

Comumente as pessoas utilizam suas redes sociais para expressarem suas
opiniões e trocarem informações. O processo de criação está relacionado à publicação
de frases, fotos e discussão de notícias, por exemplo. Mas vale ressaltar que essas
publicações muitas vezes não são totalmente criadas pelos usuários. Há um processo de
hibridização, como a Brisolara (2013), explicita:
Muitos desses posts [textos autorais atribuídos a textos de terceiros] têm
uma natureza híbrida, sendo talvez até um novo gênero discursivo, em que
texto e imagem se completam e são, frequentemente, atribuídos a outros do
que os que os postam, ou seja, simulam determinada autoria, obedecendo a
certos critérios de atribuição de autoria e assinatura. (BRISOLARA, 2013, p.01)
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Percebemos em muitos posts com fotos que estão relacionadas a um momento
histórico, ou citações de autores, poesias, opiniões de pessoas famosas, músicas, ou até
mesmo o compartilhamento da ideia de algum amigo na rede social. A questão da
autoria é problematizada através da elaboração desses posts e de seu posterior
compartilhamento, pois evidenciam uma autoria coletiva.
Temos um sujeito que compartilhou um post entre seus amigos,
disseminando o post. Temos um sujeito que construiu o post e foi o primeiro
a compartilhar. É possível que haja vários sujeitos envolvidos na elaboração
do post, sendo um sujeito responsável pela atribuição de autoria a uma
citação, no caso de haver uma citação, e talvez um outro sujeito que tenha
ligado uma dada imagem a um dado texto. No caso de um texto que não é
citação, haveria o autor do texto. Entretanto, a autoria de uma frase utilizada
no post é diferente da autoria do post, que é sempre inacabada, pois a cada
postagem um post pode sofrer modificações. Além disso, autor e leitor se
misturam. Há um curto espaço de tempo entre o fazer o post e o
compartilhar, entre o atingir o leitor e dar ao leitor a possibilidade de interagir
com o texto e modifica-lo. Isso é de extrema importância. (BRISOLARA, 2013,
p.07)

Dessa forma conclui-se que a autoria é de alguma maneira coletiva, bem como
autoria e autor não é a mesma coisa.
Houve uma valorização gradativa do autor e do nome do autor,
principalmente após o romantismo, em um sistema de autoria que levou o
nome do autor para a capa da obra, criou práticas como o autógrafo,
valorizando o nome do autor, a assinatura e o corpo do autor, o chamado
“autor-empírico”. Essa valorização tem sua origem no aumento do número
de leitores e no crescimento da prática de leitura individual e o consequente
incremento na produção e publicação de obras. (BRISOLARA, 2013, p.02)

A importância de se valorizar o autor e sua obra de criação inicia-se a partir do
movimento do Romantismo, como explicitado acima. Valoriza-se a pessoa humana, suas
experiências e o produto de mudanças e autenticidade. Com a expansão das tecnologias
surgiram muitas formas, e muitas dessas anônimas, de interação entre as pessoas,
interação entre as pessoas, entre elas e os textos, e entre os textos entre si. (BRISOLARA,
2013)
A rede social é um espaço de criação, onde os usuários tem autonomia para
concordar, acrescentar, compartilhar, divulgar ou criticar as publicações de outros
sujeitos. Somos autores ao publicar uma postagem, da mesma maneira que somos
autores em repudiar certas publicações, pois nosso posicionamento mostra o quanto
temos espaço para defendermos nossas ideologias, vontades, ações e práticas.
A autoria envolve liberdade e responsabilização, ao passo que temos o direito de
expressão, temos também que nos responsabilizarmos pela forma como nos
posicionamos nas redes sociais. No ciberespaço estamos em constante autoria, que
pode ser exercida como uma forma de valorizar aspectos pessoais, espirituais,
profissionais, ideológicos, políticos, sociais, entre outros.
A publicação abaixo exemplifica como a autoria é uma forma de se colocar e de
se expressar nas redes sociais. Recentemente uma campanha intitulada
“#MEUAMIGOSECRETO” circulou nas redes sociais para mostrar a indignação de muitas
pessoas que são contra todas as formas de machismo e desvalorização da mulher em
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nossa sociedade. A publicação foi encontrada no Instagram após uma busca com a
hashtag da campanha “Meu amigo secreto”, nela um texto apresenta desabafo e
repúdio a violência contra a mulher, complementado por uma foto, que também está
inserida nesse processo de autoria.

Imagem retirada do Instagram. Disponível em:
https://www.instagram.com/p/_dgqQ7wraT/?tagged=meuamigosecreto

Percebemos como as publicações geram impacto aos usuários da rede, são
formadoras de opinião e acabam juntando as pessoas que possuem opiniões
semelhantes. No caso da publicação acima, a campanha recebeu muitas publicações
com a hashtag de quem já havia passado por situações constrangedoras devido ao
machismo, como também das pessoas que presenciaram ou souberam de tais situações.
Tudo isso nos leva a confirmar a ideia de autoria coletiva em rede.
3. REDES SOCIAIS E EDUCAÇÃO
As redes sociais tornaram-se um espaço legitimo de ensino-aprendizagem
mediante as demandas de comunicação dos sujeitos e a ascensão das tecnologias da
informação. É um espaço onde ocorre troca de saberes e experiências.
Concebendo a produção de aprendizagem enquanto processo social e que,
portanto, acontece em interação com o outro, é que considero de suma
importância as relações sociais que se instituem no espaço virtual, mais
propriamente em redes sociais da internet. Visto que os sujeitos imersos
nestas redes estão em constante intercâmbio com outros sujeitos,
comunicando-se, trocando idéias, informações, compartilhando saberes.
(SANTANA, 2007, p.06)
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A autora Camila Santana discute o conceito “ego grupal” de Erick Erickson, autor
da Teoria Psicossocial do Desenvolvimento. Para Santana (2007, p.07) as trocas
existentes nas redes sociais ultrapassam o recurso de fazer ou responder perguntas, mas
sim a possibilidade de construção social e produção de conhecimentos e regras de
convívio social, ainda que possuam características diferentes das relações sociais
presenciais na qual estamos acostumados a ver.
a escola passa a não ser mais o único lugar e, nem o principal, de aquisição de
informações, pois com a propagação das informações e notícias através da
Rede e das TIC (Tecnologias da Comunicação e Informação), o conhecimento
vem deixando de pertencer a uma minoria para transformar-se em parte
integrante da cultura mundial. Nascem as mídias digitais e espaços virtuais e
com eles a possibilidade da comunicação e aprendizagem acontecerem a
qualquer instante e em qualquer lugar. (SANTANA, 2007, p.07)

Aceitar a entrada das redes sociais no processo de aquisição do conhecimento é
compreender a constituição da cultura digital, onde é perceptível a interação social e a
troca de saberes, mas faz-se necessário analisar as interações sociais que nela
acontecem e seus impactos.
As discussões em torno da utilização de novas tecnologias na Educação são
recentes e vêm ganhando destaque pelo fato de proporcionarem não somente uma
contribuição para o ensino-aprendizagem dos alunos, mas por oferecerem objetivos
formativos ao professor, que fazem uso de ferramentas virtuais ou tecnológicas em
favor de sua atuação profissional.
O computador foi o primeiro equipamento a adentrar o contexto escolar, mas
atualmente são utilizados também lousas digitais, tabletes, celulares entre outras
ferramentas com acesso a internet que assumiram a função de estreitar a relação
professor-aluno, de modo a valorizar a comunicação e interação.
Cria-se, portanto, uma cultura de utilização de tecnologias digitais onde é
priorizada a mobilização, que produz mudanças na estrutura do nosso modo de
perceber o cotidiano, o espaço, os modos de viver, aprender, agir, integrar-se.
A comunicação realizada através de dispositivos móveis configura-se como um
desafio aos educadores que a partir das práticas de leitura e escrita, trocas de
informações realizadas pelos dispositivos móveis percebem nesse universo uma
possibilidade de trabalhar com crianças e adolescentes através da inserção destes
dispositivos nas suas práticas pedagógicas. Torna-se, portanto, de fundamental
importância o investimento na formação dos professores para o trabalho com as
tecnologias móveis nos contextos de ensino.
A Educação passa por um processo de defasagem no contexto atual de nossa
sociedade, e por isso os estudiosos dessa área vêm buscando formas de contribuir para
a criação de novas teorias, novas metodologias de ensino e para uma escola mais
conectada com o que há fora dela. Sabemos que a tecnologia ou os espaços interativos
online por si só não podem garantir a aprendizagem dos alunos, mas se aliados a um
bom planejamento, debates e contextualização adequada, o ciberespaço pode
constituir um espaço de aprendizagem significativa, já que este espaço faz parte da
realidade de muitos alunos.
Essas tecnologias não substituem a prática docente, mas podem contribuir para
uma aprendizagem contextualizada quando apropriadas em prática de ensino. O mais
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importante para uma aprendizagem significativa para o aluno é a mediação do
professor, que encaminhará o aluno a refletir e discutir sobre o que é de fato necessário
para sua formação.
A interação deve existir de forma em que o aluno possa ter uma troca de
aprendizado, onde o professor consiga, a partir da aproximação, observar, analisar e
contribuir com melhores oportunidades de aprendizado para o aluno. Para contribuir
com essa ideia, Hoffmann (2003) afirma que é necessário conhecer, compreender,
acolher os alunos em suas diferenças e estratégias próprias de aprendizagem para
planejar e ajustar ações pedagógicas favorecedoras a cada um ou grupo como um todo.
A mediação, que é uma intervenção pedagógica deve fazer parte do processo de
avaliação. As concepções mediadoras e formativas se complementam, pois o professor
que tem uma postura mediadora contribui na forma de avaliação formativa intervindo,
quando necessário, com ações pedagógicas. Valorizar as diferenças e fazer com que
exista a interação do sujeito com os objetos de conhecimento deve ser parte integrante
de qualquer processo de aprendizagem. Levar em conta o diferente e a forma particular
como cada aluno aprende é valorizar essas diferenças levá-las em conta. Podemos ver o
conceito de avaliação como uma ação ampla que tem como base a compreensão no
outro para que exista aprendizagem.
As redes sociais podem ser inseridas no contexto de ensino para discutir uma
série de temas referentes a diversos assuntos como atualidades (cidadania, violência,
maio ambiente), linguagens e códigos, cultura, ciências etc.
Nessas redes, é possível perceber que há um planejamento, um ou mais
responsáveis por estimular e provocar a aprendizagem do grupo, algumas
discussões e atividades que visam alcançar as finalidades inicialmente
expostas e a abertura do grupo para novas proposições dos participantes ao
longo do processo. (CARVALHO, 2011, p.41)

O espaço virtual em que se pode proporcionar aprendizagem deve ter na figura
do educador um mediador do conhecimento, para que os alunos alcancem seus
objetivos. Nas redes de aprendizagem online, o processo de ensino aprendizagem
apresenta relações mais horizontais, dinâmicas e fluidas.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece uma base nacional
comum e uma parte diversificada para a educação básica. Este documento aponta a
importância de utilizar as novas tecnologias da comunicação e da informação, que
possibilitam a aproximação e a interação dos sujeitos através de sons, imagens e textos,
que se integram com mensagens e tecnologias de multimídia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que cabe a escola criar as condições socio-cognitivas para que os
alunos utilizem as redes sociais para apreender conceitos e conteúdos.
Dessa forma, as redes sociais podem contribuir para a mobilização dos
saberes, o reconhecimento das diferentes identidades e a articulação dos
pensamentos que compõem a coletividade. Por isso é possível a escola fazer
uso dessas redes sociais levando em consideração as intervenções
intencionais dos professores, que podem funcionar como agentes capazes de
contribuir para o aprofundamento das temáticas discutidas nesses espaços e
orientar as discussões, auxiliando no aprofundamento dos temas, na síntese
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de ideias, no levantamento de aspectos significativos e nos secundários, na
análise crítica dos dados. (MACHADO, 2005, p.08)

É necessário valorizar os saberes que podem ser constituídos em diversos locais,
que mediados pelo professor possam significar as experiências dos alunos, trabalhar
suas relações, desenvolver o pensamento crítico, trabalhar a linguagem digital, deparar
com posições conflitantes sobre os mais variados assuntos e se envolver coletivamente
com o que é proposto.
Para que o ensino possa beneficiar-se do uso da tecnologia é importante que os
professores reconheçam primeiramente as possibilidades de contribuição que as
mesmas favorecem em termos técnicos e pedagógicos. Para tanto, a compreensão do
professor deve ser estimulada a propor o trabalho com recursos digitais não apenas
voltado para o uso junto aos alunos, mas também para o seu próprio aperfeiçoamento
conceitual e/ou didático.
Nós, professores devemos dar à docência sua devida importância social e
contribuir para o processo de mudança, reflexão e ressignificação da nossa prática. A
utilização de ferramentas digitais, não como forma de substituir o processo pedagógico
em si, mas como suporte didático a fim de alcançar resultados positivos configura-se
como uma mudança de postura ao sistema tradicional e como inserção ao mundo digital
no qual os alunos estão inseridos. O trabalho docente não consegue gerar
transformações apenas com debates e discursos, estes são importantes para uma
prática sólida e bem fundamentada, porém nossas ações e a reflexão das mesmas
devem ser o principal aspecto a ser analisado cotidianamente. Devemos, portanto,
valorizar o professor reflexivo, que reflete sobre sua prática a fim de melhorá-la, e
ressignifica constantemente os saberes teóricos e práticos, estando dispostos à
transformação da realidade (própria e dos alunos).
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PIBID E A CONTRIBUIÇÃO DE UM JOGO DIDÁTICO RELACIONADO À CIÊNCIAS
Bibiane de Fátima Santos 111
Maria Danielle Araújo Mota112
RESUMO: A sociedade contemporânea é fruto de um processo histórico caracterizado
pelo desenvolvimento de um individualismo que hoje é refletido em toda a sociedade
inclusive nos estudantes, podendo dificultar a aprendizagem e o relacionamento dos
indivíduos com os outros colegas (TAYLOR,2000). A fim de reverter esse quadro, os
professores utilizam de ferramentas didáticas que desenvolvem a personalidade, a
aprendizagem e a integração dos estudantes. Esse trabalho tem como objetivo
desenvolver e analisar a aplicação de um jogo didático que envolva a aprendizagem de
Ciências, e assim integrar os estudantes a fim de que os mesmos trabalhem a
socialização e tenham mais respeito e afeto entre si. Este trabalho é uma pesquisa
qualitativa onde busca por meio de uma aplicação de um jogo e a observação do
funcionamento e dos resultados, desenvolver a socialização e uma melhor
aprendizagem. Essa pesquisa foi aplicada por bolsistas PIBID-Biologia/ UFAL na Escola
Municipal Jaime Amorim Miranda em turmas de 6º anos, formando 5 equipes em cada
sala, onde cada equipe foi formada de modo aleatório. Como as equipes foram formadas
de forma aleatória, houve um estranhamento de imediato, de não querer fazer juntos
com tais colegas da equipe por n motivos que argumentavam sem base alguma, apenas
por antipatia, por exemplo. No entanto, ao decorrer e final do jogo, os estudantes
estavam se dando bem e unidos devido ao espírito de competitividade, isso resultou em
um laço de amizade, repleto de confiança, respeito e afeto. O jogo teve um ótimo
resultado pois grande parte das perguntas foram respondidas corretamente, os
estudantes conseguiram desenvolver o espírito de equipe, se unindo para ganhar o jogo,
ou seja, iniciaram o processo de socialização, criando um tipo de laço de amizade e de
respeito a opinião do outro. Esse trabalho poderá ter melhores resultados se esse intuito
for parte do planejamento escolar, e também serviu para contribuir com o currículo
pedagógico de todos os bolsistas, pois, com uma metodologia simples pode fazer com
que os estudantes tivessem mais afeto entre si, aprendessem a lidar e trabalhar com
outras pessoas, além de revisar os conteúdos a partir de uma forma lúdica e divertida.
Palavras chaves: PIBID, equipe, jogo didático, aprendizagem e estudantes.
INTRODUÇÃO
Durante a Educação Básica, as reprovações tornam-se recorrente e pode levar à
evasão escolar. A tendência à reprovação no sistema educacional brasileiro estigmatizou
os estudantes, comprometendo sua autoestima, e produziu certa descrença em suas
capacidades de aprender por parte de professores, pais e até mesmo dos próprios
estudantes. “Quando diante do discente se acumulam os pequenos fracassos, as
indicações de que não vai conseguir ir muito mais longe, chega o momento de retirar111
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se discretamente e sem escândalo, ou seja, o conjunto de exclusões ou “fracassos”
individuais resista em ser percebido como um problema social”. (Fernández Enguita,
1989, p. 215-216). Entretanto, esses conjuntos de exclusões são construídas em um
ambiente que deveria ter como característica principal combater as diferenças,
promover a inclusão, deixando claro que esses objetivos não são alcançados na
Educação Básica.
Na visão de Andrades e Sanches (2005) o lúdico é uma atividade que tem valor
educacional intrínseco, mas além desse valor que lhe é inerente, esse método tem sido
utilizado como recurso pedagógico. Dessa forma, várias são as razões que levam os
educadores a empregarem as atividades lúdicas no processo de ensino, principalmente
a formação de equipes buscando a integração dos estudantes.
Entretanto, os estudantes não percebem todo o contexto que envolve a criação
de equipes, para a apresentação de um trabalho ou para uma atividade pedagógica, sem
fim avaliativo. Para que eles possam desenvolver esses elementos chaves, o processo
educacional deve ser efetivo, abrangendo as singularidades de cada indivíduo, pois,
além do saber do senso comum e do saber científico, adquirido através da escola, os
estudantes observam e escutam as vivências dos educadores, atribuindo a eles, um
grande exemplo de vida a ser seguido.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, é um
programa federal de incentivo à docência de qualidade, tem como objetivo a concessão
de bolsas de iniciação à docência para estudantes de cursos de licenciatura e para
coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pelo Programa.
Um dos objetivos do PIBID é a elevação da qualidade das ações acadêmicas
voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições
públicas de educação superior, assim como a inserção dos licenciandos no cotidiano de
escolas da rede pública de educação, o que promove a integração entre o ensino
superior e educação básica. O programa visa, também, proporcionar aos futuros
professores a participação na criação de estratégias metodológicas inovadoras para uma
boa didática e ensino de Ciências.
Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo desenvolver e analisar aplicação
de um jogo didático que envolva a aprendizagem, o entendimento e que consiga
integrar os estudantes a fim de que os mesmos trabalhem a socialização e tenham mais
respeito e afeto entre si, criando amizades e aprendendo Ciências, buscando resultar
em um melhor desenvolvimento afetivo entre os estudantes além de revisar diversos
conteúdos do ano letivo.
O USO DE FERRAMENTAS DIDÁTICAS EM SALA DE AULA
Os indivíduos que, por meio de suas ações, contribuem para a construção de sua
sociedade e de tudo que a envolve, principalmente a sua personalidade e visão de
mundo (DUPUIS, 1996). Nessa construção, os estudantes tendem a desenvolver e
amadurecer seu conhecimento e suas idéias, de acordo com a influência que o meio
pode oferecer, envolvendo, também, a sua personalidade. Nesse sentido, Amorim
(2013) descreve que das situações acadêmicas do ensino de Biologia, provavelmente a
mais produtiva é a que envolve o uso de jogos e de modelos didáticos, que na
aprendizagem de noções, quer como meios de favorecer os processos que intervêm no
ato de aprender, uma vez que o elemento mais importante é a participação ativa do
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sujeito sobre a sua própria aprendizagem, como a utilização de jogos didáticos, aulas
práticas e modelos didáticos.
Já o psicanalista Freud (apud BROUGÈRE, 1998, p. 90) se referia ao tema
alegando que a afetividade e os jogos faziam com que “a criança criasse um mundo
fictício de muita seriedade para ela, porque o provê de uma quantidade de afeição que
distingue do mundo real”. Na opinião de Freud, o indivíduo precisa de elementos chaves
em sua vida para que haja amadurecimento e vitórias, sendo a parte transitória do
mundo fictício para o real. Amorim (2013) também concorda, quando fala que, durante
a vida estudantil, os estudantes precisam transformar toda a sua energia em
conhecimento e aprendizado, onde os estudantes desenvolvem o pensamento lógico, a
formulação de conceitos, o exercício da linguagem, o exercício do cérebro, o
desenvolvimento social e a criatividade para lidar com as possíveis dificuldades no
decorrer da vida. Se o estudante extrair o máximo de cada elemento durante sua
vivência na escola, ele terá uma grande formação no seu modo de vivenciar o mundo e
sua visão de “eu” para com as pessoas nesse mundo social.
Nessa mesma linha de pensamento, Miranda (2001) propôs que, vários objetivos
podem ser atingidos a partir da utilização dos jogos didáticos, como os relacionados à
cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a
construção de conhecimentos); a afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da estima
e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade). Então, essas
atividades junto com a didática, pode auxiliar a desenvolver o conhecimento de forma
divertida, já que segundo ao autor ela desenvolve a afetividade, então,
consequentemente estão envolvidas a sensibilidade, a auto estima, o interesse e gosto
de estreitar laços de amizades de forma afetiva.
Embora Fernandes (2010) diga que existem muitos espaços onde ocorre a
educação e muitos processos diferentes de produção de conhecimento, de
aprendizagens, ou seja, qualquer atividade que tenha como objetivo educar e
desenvolver a aprendizagem pode e deve ser levado em conta na construção de
conhecimento dos indivíduos. Além de evidenciar que não existe um lugar perfeito para
que haja a educação, o que faz dela ser ou não efetiva é o tipo de métodos utilizados, a
fim que seja mais acessível possível aos estudantes.
Neste sentido, para Campos (2003) o jogo ganha um espaço no ensino de
ciências, como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe estímulo
ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de experiência pessoal e social,
ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade, e
simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor,
estimulador e avaliador da aprendizagem.
Desse modo, com o ensino das Ciências, os educadores conseguem pôr em
prática todos os conteúdos teóricos, pois com esse tipo de metodologia de prática e
teoria, os estudantes conseguem unir todos os fragmentos que irão contribuir para seu
entendimento, progredindo em argumentos conceituais e percebidos durante as
práticas, favorecendo seu raciocínio e realizando certas analogias, para entender e
contribuir de fato a interação mútua do ser humano e do mundo.
“Por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, entendemos que o jogo
é uma importante estratégia para o ensino e a aprendizagem de
conceitos abstratos e complexos, favorecendo a motivação interna, o
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raciocínio, a argumentação, a interação entre alunos e entre
professores e alunos” (CAMPOS, BORTOLOTO e FELÍCIO, 2003, p. 59).

Traçando outro paralelo, sabemos que a escola pode ser um grande meio de
perpetuação de preconceitos, mas ela, também, obtêm o poder de desconstruí-los,
como através dos educadores e gestores que são vinculados com os direitos humanos.
Mantoan propõe que haja:
[...] uma verdadeira transformação da escola, de tal modo que o aluno
tenha a oportunidade de aprender, mas na condição de que sejam
respeitados as suas peculiaridades, necessidades e interesses, a sua
autonomia intelectual, o ritmo e suas condições de assimilação dos
conteúdos curriculares. MANTOAN (1998, p. 3).

Porém, essa verdadeira transformação da escola só será efetiva quando houver
condições e ações no espaço educativo que abranjam todos os estudantes, sem
exceções ou diferenças de acordo com os interesses. Levando em conta que os
estudantes passam ⅓ do seu dia nas escolas, esse ambiente tem que proporcionar
conhecimento e respeito para com os outros, pois é nesse local que irão desenvolver
sua visão de mundo, de como agir com o que é diferente deles mesmos e aprender que
as diferenças existem e que devem ser respeitadas em qualquer ambiente social.
Mantoan, também observava que as escolas abertas à diversidade eram escolas:
[...] em que todos os alunos se sentem respeitados e reconhecidos nas suas
diferenças, ou melhor, são escolas que não são indiferentes às diferenças. Ao
nos referirmos a essas escolas, estamos tratando de ambientes educacionais
que se caracterizam por um ensino de qualidade, que não exclui, não
categoriza os alunos. MANTOAN (2000, p. 7-8).

Desta forma, este modelo de escola deve ser aplicado em todas as outras, para
evitar tanto prejuízo na construção da escada da vida das crianças que se veem diferente
dos demais e são excluídas por serem ou agirem diferente, gerando transtornos,
exclusões e prejuízos a aprendizagem como um todo, a socialização e a construção ser
um ser humano digno.
DESENVOLVIMENTO DA SOCIABILIZAÇÃO DOS ESTUDANTES NAS AULAS
A princípio, a socialização é expandida a partir de qualquer atividade realizada
com mais de um componente. O estudante que antes vivenciava um mundo repleto de
entretenimento se depara com uma nova realidade repleta de regras, valores, metas e
indivíduos iguais a ele e estranhos ao mesmo tempo, porém o jogo didático desempenha
a função de socializar os indivíduos, fazendo eles atuarem como autores e atores a
própria vida, simulando como é o funcionamento da vida. (MIRANDA, 2001).
Nessa mesma linha de pensamento, esse autor também reflete sobre a
motivação, um grande obstáculo a ser despertado, alegando que ela é desenvolvida
através do envolvimento da ação dos estudantes durante a realização do jogo, de
atividades, promovendo bastante estímulos e interesse na aula.
Além de desenvolver a curiosidade através de desafios, fazendo-os estudarem
para saciar a curiosidade adquirida, e, por fim, a criatividade pode ser desenvolvida nos
estudantes ou aperfeiçoada para a melhor fluência no pensamento, consecutivamente
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nas perguntas e respostas, além da assimilação de conteúdos científicos com o próprio
cotidiano e suas vivências, a fim de que tais elementos juntos auxiliam os estudantes a
desenvolverem a sua personalidade e que tornem-se indivíduos com moral e ética.
Dessa forma, o objetivo geral das atividades em grupo é que os estudantes criem
amizades, se tornem seres humanos mais tolerantes, que respeitem o outro e tudo que
está em torno dele. Até sem os educadores perceberem, eles conseguem tratar a
exclusão na escola de forma simples e efetiva, além de conseguir gerar conhecimento
tanto científico quanto sobre a tolerância das singularidades dos indivíduos, atribuindo
mais funções aos professores, além de desenvolver a aprendizagem e o entendimento,
ele auxiliam aos estudantes trabalharem o desenvolvimento do indivíduo com a
sociedade a afetividade, a inclusão e o desenvolvimento social.
Em outras palavras, Mantoan (2003 p. 24) também se refere a esse contexto
quando fala que a “Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças”, ou seja, é a
nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver
e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as
pessoas, sem exceção.
Por sua vez, Oliveira (2002) descreve que o desenvolvimento pessoal que o
lúdico oferece à criança está relacionado a vários fatores como o social e o cultural,
colaborando assim para uma boa saúde mental e física dessa criança, ajudando no
processo de socialização, construção de conhecimento e de seu desenvolvimento no
processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, pode-se, então, ajudar a esses estudantes
a lidarem com as diferenças e a entenderem os conteúdos de diversas formas, como por
um jogo, uma aula prática, não necessariamente todas as aulas serem através do quadro
e de livros didáticos.
Portanto, mesmo a escola apenas no intuito de trabalhar a aprendizagem e o
entendimento sobre a ciência, acaba por interferir no desenvolvimento do estudantes
na sociedade, mesmo que através de ferramentas didáticas simples. Os estudantes que
passam por atividades em grupo no ambiente escolar, aprendem a lidar com as
diferenças, a serem tolerantes e a ter empatia, que vão constituindo suas identidades
de gênero, junto com a família e o grupo de amigos/as nos quais se espelham e buscam
filtrar o que lhes interessa (COUTO, 2011).
METODOLOGIA
Segundo Ludke (2003), a pesquisa qualitativa tem um ambiente natural como
sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; envolve a
obtenção de dados descritivos, no contato direto com o do pesquisador e a situação
estudada, enfatizando mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar as
perspectivas dos participantes.
Nesse sentido esse trabalho é uma pesquisa qualitativa onde busca por meio da
aplicação, da observação do funcionamento e dos resultados do jogo, desenvolver a
socialização e uma melhor aprendizagem na disciplina de ciências. A partir dessa
problemática, a pesquisa busca atingir certos objetivos: como melhorar a aprendizagem,
desenvolver o trabalho em equipe através da formação de grupos e despertar a
afetividade e empatia.
Essa pesquisa foi desenvolvida por um bolsista do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e foi aplicado na Escola Municipal Jaime Amorim
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Miranda associada ao programa, que atende o ensino fundamental II e fica situada na
periferia de um dos bairros da capital de Alagoas, Maceió. O PIBID trabalha com 4
(quatro) turmas de 6º anos durante o período matutino.
A elaboração do jogo se deu no final do 4º bimestre, do segundo semestre de
2017, durante um dos planejamentos do cronograma do PIBID na escola, e foi discutido
sobre fazer alguma atividade pedagógica para revisar alguns dos conteúdos vistos
durante o ano letivo que eram Litosfera, Hidrosfera e Astronomia, devido ao alto
número de estudantes na recuperação. Foram elaboradas 18 perguntas sobre os
conteúdos já passados, cada pergunta escrita em um envelope, foi pintado de cores
aleatórias o envelope para que não refletisse a pergunta e não associassem a cor a algum
dos assuntos (figura 1) e para facilitar a lembrança dos assuntos, a professora uma
semana antes listou quais assuntos iriam cair no jogo para que estudassem.

Figura 1 (Fonte: SANTOS, Bibiane de Fátima)

Figura 2 (Fonte: SANTOS, Bibiane de Fátima)

Figura 1 - Figura demonstrando os envelopes devidamente pintados em um recipiente,
Figura 2 - Figura demonstrando como os estudantes foram distribuídos na sala de aula.

A princípio o jogo serviria apenas para a revisão, fazer um quiz de perguntas e
respostas em equipes. No entanto surgiu a ideia de remodelar as equipes devido à
grande hegemonia vivenciada em todos os trabalhos em grupo, pois sempre tinha
equipes que obtinham a nota máxima pelo esforço e desempenho enquanto outras
obtinham nota baixa, devido ao baixo interesse e conhecimento, em contrapartida
indivíduos da mesma turma não se suportavam, existindo antipatia entre os estudantes.
A partir dessa problemática, surgiu, então, a ideia foi formar equipes de forma aleatória
para a realização do quiz, a fim de combater essa situação.
Durante a realização, as turmas eram compostas por +/- 30 estudantes e a sala
de aula foi organizada entre 5 (cinco) equipes, de início foi pedido que formassem uma
fila fora da sala e foi feito, então um bolsista dizia um número de 1 a 5 para cada aluno
em sequência, e a cada número que recebiam correspondiam ao número da sua equipe
(figura 2).
Após as equipes formadas, foi eleito em cada grupo um líder que teria a
responsabilidade de pegar um envelope com a pergunta, discutir a resposta com todos
os membros do grupo e apresentar a resposta considerada correta para toda a sala, se
a resposta estivesse correta e completa, a equipe ganhava 1 ponto, se estivesse
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incorreta ou incompleta a pergunta passava para o outro grupo, se por acaso, nenhum
grupo soubesse a resposta, os pibidianos e a professora responderiam a pergunta.
Ganhava o jogo quem ao final de três rodadas, tivesse a maior quantidade de pontos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para análise dos resultados da pesquisa, foi observado como os estudantes se
comportavam antes, durante e depois da aplicação do jogo, afim de ter uma
comparação melhor do antes e depois, para que se o resultado fosse positivo fosse
evidenciado.
Como as equipes foram formadas de forma aleatória, houve uma grande
dispersão dos estudantes formando grupos variados, ocorrendo o estranhamento de
imediato, de não querer fazer as atividades juntos com tais colegas da equipe por
motivos que argumentavam sem base alguma, como por antipatia, por exemplo.
No entanto, ao decorrer e final do jogo, os estudantes estavam se dando bem e
unidos devido ao espírito de competitividade, isso resultou em um laço de amizade,
repleto de confiança, respeito e afeto. Como reforça Amorim (2013), dizendo que “o
jogo é visto como instrumento de interação do grupo de estudantes pois é uma
atividade que deve ser inserida com a finalidade de desafiar o grupo a pensar e
solucionar a problemática do jogo, mesmo com personalidades e modos de pensar
diferentes.
Acompanhando essa linha de pensamento, CAMPOS (2003) destaca que o jogo
ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe
estímulo ao interesse do aluno por ser uma forma de trabalhar o entendimento de uma
maneira lúdica e divertida. Além de desenvolver níveis diferentes de experiência pessoal
e social, como a execução da atividade em equipe, fazendo com que a partir de uma
maneira simples, os estudantes construam novas amizades, novas tolerâncias, novos
entendimentos e que essas novas descobertas provoquem e construam um novo
indivíduo mais sociável e um ser empático com as pessoas e com o mundo.
A primeira aplicação do jogo foi considerada regular devido à grande insatisfação
dos estudantes por terem que ficar em grupos que não tinham muito convívio, o que
levou ao jogo ter o tempo reduzido para a realização. A segunda e quarta aplicação que
foram realmente um sucesso pois a turma cooperou, souberam responder as questões
e discutir as respostas quando houveram dúvidas, respeitaram a vez e a opinião do outro
grupo quando se pronunciavam e conseguiram se desenvolver como equipes.
Entretanto, a terceira aplicação surpreendeu a todos os bolsistas inclusive a
professora, por que a turma x era considerada uma das melhores, porém esta fez
bastante barulho e algazarra, o que impossibilitou a continuidade do jogo, para essa
turma foi passada uma atividade avaliativa para complementar, já que não realizaram o
jogo.
Contudo, muitas das perguntas, precisavam de respostas elaboradas e os grupos
participantes conseguiram trabalhar em equipe, cada estudante dando sua contribuição
para que a equipe ganhasse o jogo, pois alguns assuntos foram passados no início do
ano e mesmo a professora tendo avisado dos assuntos que seriam trabalhados no jogo,
alguns estudantes não lembraram. A atividade como um todo foi um sucesso pois
conseguiram atingir os objetivos desejados, revisar os conteúdos, desenvolver um
pouco mais de afeto e respeito entre os estudantes.

382

Outro ponto de vista foi a integração, que foi a palavra chave desse trabalho, ela
foi de certo modo fortalecido durante a atividade e em outras ocasiões presenciadas.
Grande parte dos estudantes perceberam durante esse pequeno convívio de 50
minutos, que as diferenças existem e que elas não menosprezam ninguém, e que quanto
mais respeito e a empatia com as pessoas, podemos solucionar facilmente as eventuais
desavenças e pré-conceitos estabelecidos sem conhecer o outro.
Segundo Fernandes (2010) construímos o processo de conhecimento
interagindo com o outro de maneira cooperativa e com respeito mútuo, pois o processo
de aprendizagem é mais prazeroso e significativo quando podemos aprender com os
pares. E assim que se resume essa atividade pedagógica, de forma divertida, cheia de
aprendizados e com diversas interações, conseguimos tornar a aprendizagem
significativa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao analisar o comportamento dos estudantes antes da aplicação e depois da
aplicação, pode-se perceber que houve grande melhora, o que foi bastante motivador,
pois, com o uso de uma metodologia simples, os estudantes passaram a se respeitar
mais.
O PIBID foi um dos principais acertos de políticas públicas para a educação
brasileira, pois ao aproximar a universidade da escola pública, as duas se transformam:
o jovem docente adquire experiência e a escola é incitada a repensar seu projeto
pedagógico. Ou seja, o PIBID tornou-se um exemplo prático de programas que
influenciam no melhor ensino e aprendizagem dos estudantes, dos licenciandos e dos
professores que já estão atuando na profissão.
Foi surpreendente como o resultado não foi o esperado quanto a aprendizagem,
pois tendo em vista que os estudantes sabiam dos assuntos e já teriam feito provas,
acreditava-se que iriam acertar todas as questões, o que levou os pibidianos e a
professora responder e questionar o porquê de terem esquecido os assuntos tão
rapidamente. Para contornar a situação foi analisada que os estudantes precisam
estudar mais, se dedicarem para aprender os conteúdos para a vida não apenas para as
provas e conversar com os pais para que eles sejam presentes na vida escolar dos seus
filhos e os ajudem a estudar.
Uma consideração que deve ser levada em conta para a equipe pedagógica da
escola é o ajuste do planejamento escolar a fim de agilizar e solucionar eventuais
exclusões e intrigas com os estudantes novatos, os estudantes veteranos ou algum aluno
com alguma deficiência, por exemplo, inserindo práticas como essa em todas as
disciplinas, não apenas as que são suportadas pelo PIBID, a fim de que a personalidade
dos membros da escola como um todo se desenvolvam e se tornem seres humanos
admiráveis, que onde quer que estejam exalem respeito e empatia com os outros.
Foi admirável como alguns estudantes conseguiram se desenvolver e trabalhar
em equipes, construíram afeto e respeito por um indivíduo que “menosprezavam” de
certa forma, onde no início demonstraram total indignação e recusa em fazer trabalho
juntos.
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Esse trabalho foi de muito ganho profissional, pois com a utilização de uma
metodologia simples pode-se fazer com que os estudantes desenvolvessem mais afeto
entre si, aprendessem a lidar e a trabalhar com outras pessoas que não estavam tão
comumente acostumados, além de revisar os conteúdos, auxiliar na memória, atenção,
respeito a vez e a opinião do outro, a partir de uma forma lúdica e divertida.
Toda essa experiência ensinou a não desistir dos estudantes, a lutar para existir
uma educação cada vez melhor, com mais oportunidades para os estudantes e para os
novos licenciandos que precisam passar pelo programa para que tenha uma melhor
formação pedagógica. E assim que se resume essa atividade pedagógica, de forma
divertida e com diversas interações, conseguimos tornar a aprendizagem mais
integradora.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, O. G et al. Aprendendo com o Lúdico. In: O DESAFIO DAS LETRAS, 2.,
Rolândia, Anais. Rolândia: FACCAR, 2005. ISSN: 1808-2548. 2004.
AMORIM, A. S. A Influência Do Uso De Jogos E Modelos Didáticos No Ensino De Biologia
Para Alunos De Ensino Médio. Beberibe – CEARÁ. 2013.
CAMPOS, L. M. L. et al. A Produção De Jogos Didáticos Para O Ensino De Ciências E
Biologia: Uma Proposta Para Favorecer A Aprendizagem. – Instituto de Biociências da
Unesp, São Paulo, p. 35-48, 2003.
COUTO, Maria Aparecida Souza. Poder, Violência e Identidades de Gênero na escola.
In: XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais- Diversidades e (Des) Igualdades.
UFBA, Bahia, 2011.
DUPUIS, J. Antropologia, cultura e organização: proposta de um modelo construtivista.
In: J. Chanlat, (Coord.). O indivíduo na organização: dimensões esquecidas (Vol. 3, pp.
231-251). São Paulo: Atlas. 1996
ESESP. Desenvolvimento de equipes. Eixo: equipes. Secretaria de gestão e recursos
humanos. Espírito Santo, 2016.
FARIAS, T. M. S. et al. Fases psicossexuais freudiana. Faculdade Integrado de Campo
Mourão – PR. 2015.
FERNANDES, I. Cooperação E Respeito Mútuo: Aprendendo Com O Outro Na Sala De
Aula. Porto Alegre. 2010.
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. A face oculta da escola: A face oculta da escola educação e
trabalho no capitalismo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.
FUMEGALLI, R. C. A. Inclusão Escolar: O Desafio De Uma Educação Para Todos? –
UNIJUÍ. Rio Grande do Sul. 2012.

384

MANTOAN, M. T. E. Compreendendo A Deficiência Mental: Novos Caminhos
Educacionais. São Paulo: Scipione, 1988.
MANTOAN, M. T. E. Inclusão Escolar: O Que É? Por Quê? Como Fazer? São Paulo:
Moderna, 2003.
MIRANDA, S. No Fascínio Do Jogo, A Alegria De Aprender. In: Ciência Hoje, v.28, p. 6466. Brasília. 2002.
OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São
Paulo: Cortez, 2002.
TANAKA, A. L. D. et al. Contribuições do PIBID para o ensino de ciências: Ação-ReflexãoAção em uma escola pública de Manaus/ Am. Manaus. Revista Práxis v. 5, n.9. 2013.
TAYLOR, C. Argumentos filosóficos. São Paulo: Loyola, 2000.

