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Capítulo 1 
 

A afetividade na Educação Infantil 
 
Edilângela Souza Silva 

Beatriz de Fatima Rodrigues 

Creusa Maria da Silva 

Camila Camargo Tafarel 

Raquel de Matos Deiró Leal 

Rejane Tavares Sales de Souza Ribeiro 

 

Resumo: A muitos anos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e professores discutem 

a eficácia da afetividade no desenvolvimento dos alunos. É necessário considerar que as 

relações afetivas precisam serem estabelecidas com o propósito de tornar a busca pelo 

conhecimento prazerosa, impactando positivamente nos processos cognitivos. Porém 

existe muito a se compreender sobre esta ferramenta, uma vez que ainda se vê 

resistência por parte de alguns profissionais ligados a educação ou até mesmo da família. 

As políticas públicas voltadas para educação exigem o cumprimento de um 

planejamento e alguns profissionais e instituições se prendem a cumprir o cronograma 

sem se preocuparem com a ligação estabelecidas para com os alunos. É imprescindível 

que a escola seja vista como um ambiente que possibilite ao aluno criar memorias e 

fortalecer vínculos além do seu convívio familiar. No processo educacional a afetividade 

deve ser vista de maneira favorável por toda a equipe para que no decorrer da vida 

escolar os alunos sejam beneficiados e consecutivamente a instituição escolar também 

obtenha facilidade desde o a socialização, tanto quanto manter altos os índices de 

assertividade do processo de aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Afetividade, Escola, Educação, Ferramenta. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação infantil a algum tempo vem buscando novas ferramentas que otimizem o processo de 
aprendizagem, sendo que este, pode sofrer alterações a partir de ações externas, como por exemplo 
fatores sociais e econômicos. Com isso faz-se necessário que todos os profissionais atuantes da educação, 
desenvolvam suas habilidades e trabalhem a afetividade como uma ferramenta favorável. O cuidar na 
educação é importante para que o aluno sinta-se em um ambiente com o qual ele se identifica e tendo 
empatia por ele fica mais fácil que este aluno veja a escola como um lugar acolhedor, onde ele poderá viver 
muitas aventuras necessárias para sua formação intelectual e social, facilitando de maneira positiva o 
aprendizado.  

Segundo Vila (2000, p. 41): “A educação Infantil tem três atores: crianças, famílias e profissionais da 
educação [...]”.  O que enfatiza o quão importante é, acompanhar as crianças a tornarem protagonistas de 
suas próprias histórias, construindo suas identidades, sendo necessário que a afetividade seja a 
norteadora deste proposito. Ressalvando sempre que a família em parceria com a escola tem um papel 
fundamentar para que isso seja possível. 

A afetividade está diretamente ligada a criar vínculos e possibilitar fazer com que o indivíduo se reconheça 
entre a sociedade como alguém realizado e feliz. Podemos ainda conceituar dizendo que afetividade, nada 
mais é do que dar afeto e através dele criar laços de confiança que permita, motivo esse pelo qual, justifica-
se a importância de se abordar este tema, trazendo como principal objetivo colocar tem evidencia os 
impactos positivos da afetividade como ferramenta de aprendizagem e construção do caráter do 
indivíduo. 

Acredita-se que este artigo tenha caráter favorável aos leitores, ora por abordar um assunto que ainda é 
latente nos dias atuais, os quais ainda precisam serem colocados em discussão incentivando outros 
profissionais adotarem a pratica da utilização da afetividade como ferramenta de aprendizagem e 
transformação, como também influenciar o corpo docente a não se estagnarem em um modelo de ensino 
engessado e arcaico. 

Para fortalecer o propósito ao qual, esse artigo se faz importante objeto de reflexão, utilizou-se de citações 
de autores como Piaget, Vygotsky e Chardelli, entre outros. 

 

2. A AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A afetividade pode ser conceituada a partir de várias áreas, como psicológica, filosófica e o que neste 
momento nos interessa que é voltada para área pedagógica. No Aurélio (1994) a afetividade é conceituada 
como, “Conjuntos de fenômenos sobre a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados, sempre 
da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado de alegria ou 
tristeza”. 

Ao analisar o significado da palavra afetividade é possível vislumbra-la como a capacidade dos seres 
humanos em estabelecer ligações a partir de vínculos emocionais expressados a partir de demonstrações 
de sentimentos de amor, carinho, compaixão e afeto. Afirmação reforçada por Piaget no artigo Mundo 
Educação (Psicologia, maio de 2010), quando ele reforça que essas expressões de sentimentos pode 
influenciar de maneira positiva e impulsionadora no processo de aprendizagem. 

É possível conceituar a educação infantil como uma etapa da educação básica para crianças de zero a cinco 
anos de idade e ocorre, dentro de instituições de ensino, sendo elas públicas ou privadas. Onde têm-se 
como principal objetivo é promover a socialização, utilizando como ferramentas atividades lúdicas: 
Através de músicas, brincadeiras, jogos, histórias. 

Na educação infantil os educadores trabalham na construção de atividades que desenvolvam a 
criatividade, a integração com indivíduos e suas particularidades, se identificar com ambiente que está 
inserido, iniciar a partir da ludicidade a alfabetização e talvez de maior importância, aprender a dividir, 
compartilhar, se colocar no lugar do outro e lidar com as frustrações. 

 

Pino (2000, p. 128) relata que: “os fenômenos afetivos representam a maneira 
como os acontecimentos repercutem na natureza sensível do ser humano, 
produzindo nele um elenco de reações matizadas que definem seu modo de ser 
no mundo. Dentre esses acontecimentos, as atitudes e as reações dos seus 
semelhantes à seu respeito são, sem sombra de dúvida, os mais importantes, 
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imprimindo às relações humanas um tom de dramaticidade. Assim sendo, 
parece mais adequado entender o afetivo como uma qualidade das relações 
humanas e das experiências que elas evocam (...). São as relações sociais, com 
efeito, as que marcam a vida humana, conferindo ao conjunto da realidade que 
forma seu contexto (coisas, lugares, situações, etc.) um sentido afetivo” (idem, 
p. 130-131). 

 

A educação infantil é um processo muito importante na vida de uma criança, sendo que é neste momento 
que ela passa a ter uma compreensão melhor do seu papel para com a sociedade tendo contato com 
crianças na mesma situação que ela, porém com personalidades diferentes.  

Wallon (1979), entende que a educação infantil como uma ferramenta capaz de preparar e estimular o 
processo evolutivo e a conquista da autonomia da criança, não permitindo que a família seja a única 
influência e promover a integração entre as crianças de diversas idades. O mesmo autor acredita que o 
aprender está além da inteligência e pode estar ligado a fatores genéticos. 

O profissional da educação precisa entender que nos primeiros anos de alfabetização as crianças são seres 
moldáveis, onde podem sofrer influencias, tanto positivas quanto negativas, levando sempre em 
consideração seu núcleo de origem, cultura e valores e princípios aos quais elas foram apresentadas desde 
sua concepção. 

Sarmento (2007, p. 32) enfatiza, mediante a concepção Lockiana, a criança ‘é uma tábua rasa’, à qual pode 
ser moldada e desenvolvida a partir de estímulos emocionais, uma vez que estes irão refletir no seu 
desenvolvimento posteriormente. Reforçando, ainda a ideia deste autor o mesmo relata que: 

 

A psicologia do desenvolvimento não é apenas responsável pela constituição de 
uma reflexividade institucional sobre a infância, mas também pela proposta de 
uma norma de constituição do conhecimento cientifico sobre as crianças 
através do recurso de medição do desenvolvimento natural da criança. 

 

O professor é peça fundamental para o desenvolvimento de seus alunos e para que isso seja possível é 
importante que desenvolva - se um olhar sensível para com o aluno a partir de uma análise minuciosa do 
perfil de cada aluno a fim de identificar suas personalidades e consecutivamente desenvolver um meto de 
trabalho adequado para cada um possibilitando a integração do grupo. 

“Para aprender, necessitam-se dois personagens e um vínculo que se estabelece entre ambos. (...) Não 
aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar” 
(Fernández, 1991, p. 47 e 52). 

É notório que o educador na educação infantil deve desempenhar muito mais do que apenas ensinar, 
afinal ele também é responsável por proporcionar às crianças experiências que auxiliam no desenvolver 
de suas capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio, bem como na construção de um adulto 
que sabe lidar com todos os seus sentimentos em um ambiente cheio de pluralidade. O que pode - se 
confirmar quando Chalita (2001, p. 52) diz que: 

 

Para lidar com crianças na educação infantil, precisa ser sensível às suas 
emoções, estar apto para lidar com situações que exijam paciência, 
compreensão e técnica, tendo capacidade para lidar com imprevistos que 
requerem flexibilidade e criatividade, além disso, deve usar sempre o 
conhecimento e a sociabilidade ligada aos aspectos afetivos, para o bem do 
aluno e tranquilidade dos pais. 

 

Muito se tem evoluído no processo de ensino das escolas, sendo elas públicas ou privadas, uma vez que 
compreende - se que para ter uma maior assertividade do percentual de aprendizagem é imprescindível 
que as crianças tenham prazer em irem para a escola, e isso é possível se todos os envolvidos trabalharem 
em busca deste mesmo objetivo. Mas para que isso seja uma realidade, os profissionais da educação 
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precisam fazer uma leitura do perfil de cada aluno respeitando sempre as particularidades de cada um, 
pois a afetividade deve vir com o respeito para com a cultura como quando Vygotsky (1998, p. 42) fala: 

A afetividade é um elemento cultural que faz com que tenha peculiaridades de 
acordo com cada cultura. Elemento importante em todas as etapas da vida da 
pessoa, a afetividade tem relevância fundamental no processo ensino 
aprendizagem no que diz respeito à motivação, avaliação e relação-professor e 
aluno. 

 

É valido ainda lembrar que cada criança, chega na escola como uma bagagem e cabe ao professor e demais 
profissionais tomar os devidos cuidados para que a abordagem afetiva não seja confrontada pela 
incompatibilidade dos cargos emocionais que eles já trazem de suas origens. O que mais uma vez se faz 
presente a relevância do papel da família. Como enfatiza o autor Chalita (2001, p. 65), quando diz que: “A 
questão da aprendizagem supera a questão do ensino. O processo de aprendizagem, que é do professor e 
do aluno, tem de ser permanente. Ele faz com que a educação não se reduza a meros conteúdos decididos 
de forma autoritária” 

Uma criança que possui crença dominantes, muitas vezes mostram-se mais arredias as demonstrações de 
carinho e demais sentimentos, ou ainda pior quando esta vem com algum trauma por terem sofrido algum 
tipo de agressão, seja ela física ou psicológica.  

Chardelli (2002, p.31) esboça sua opinião quando fala que: 

 

A todo momento, a escola recebe crianças com auto estima baixa, tristeza, 
dificuldades em aprender ou em se entrosar com os coleguinhas e as rotulamos 
de complicadas, sem limites ou sem educação e não nos colocamos diante delas 
a seu favor, não compactuamos e nem nos aliamos a elas, não as tocamos e 
muito menos conseguimos entender o verdadeiro motivo que as deixou assim. 
A escola facilita o papel da educação nos tempos atuais, que seria construir 
pessoas plenas, priorizando o ser e não o ter, levando o aluno a ser crítico e 
construir seu caminho. 

 

O professor nesse momento torna-se protagonista ao ser responsável por apresentar, ainda que seja de 
forma lúdica, as verdades da vida, fortalecendo um vínculo que possibilite que estas crianças tenham como 
referência e consequentemente passe pelo processo de alfabetização de forma mais efetiva, confirmando 
que afetividade na educação traz mais produtividade para o processo de desenvolvimento de cada criança. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o avanço da tecnologia e a quantidade de informações que as crianças recebem diariamente desde 
muito novas, entende-se que é de caráter emergencial que os educadores busquem novas técnicas para 
cativar os alunos, uma vez que não cabe mais a ideia de uma escola ditadora, pois é necessário que cada 
aluno tenha seus valores e cultura respeitados. 

A escola é a primeira experiência de vida que uma criança tem depois de sua convivência no seu núcleo 
familiar e é ali onde ela enfrenta seus primeiros desafios e cria novas expectativas. É apresentada às 
diferenças, e passa a entender que existem muito mais coisas desconhecida à espera da sua sede pelo 
conhecimento. Entretanto para que a criança veja a escola como um local positivo, acolhedor e seguro, a 
afetividade por parte de toda a equipe educacional deve ser oferecida a cada aluno. 

É notório que o professor tem o poder de influenciar positivamente, ou não a vida de seus alunos, 
contribuindo com a formação do seu perfil social, uma vez que ao sair da casa de seus familiares a criança 
ver o profissional da educação como uma referência de proteção, quando isso não acontece pode causar 
danos irreversíveis na formação do caráter dessa criança bem como fazer com que a escola se torne não 
mais um lugar do qual ela se sente bem em estar. 

O cuidado e o educar, são ferramentas que podem transformar a vida de uma criança, sempre levando em 
consideração que na escola, ela aprende que pode ser protagonista da sua história, mas para que isso seja 
possível, ela tem que ter provado de sentimentos que a tornem emocionalmente forte e confiante, a ponte 
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de saber utilizar de sua inteligência emocional, para enfrentar as frustrações que a vida irá lhe colocar 
durante a sua existência. 

Durante a pesquisa bibliográfica para o desenvolvimento deste artigo ficou claro que ainda que pareça 
algo simples de se resolver, as escolas precisam estudar a afetividade de forma a utiliza-las de fato como 
uma ferramenta transformadora não só para o desenvolvimento intelectual, mas na construção de seres-
humanos capazes de administrar melhor sua inteligência emocional, e consequentemente tendo mais 
facilidade em aprender e à conduzir de forma saudável seus relacionamentos e desempenhando seu papel 
para com a sociedade. 
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Capítulo 2 
 
Fórum de Educação Infantil da Região do Alto 
Jequitinhonha: Formação e mobilização em defesa dos 
direitos da criança 
 

Sandro Vinicius Sales dos Santos 

Juliana Rodrigues Bonifácio 

 

Resumo: Este trabalho apresenta algumas reflexões relativas ao programa de extensão 

universitária intitulado “Fórum de Educação Infantil da Região do Alto Jequitinhonha” 

(FEIRAJ)”, cujas ações contemplaram palestras temáticas relacionadas à oferta pública 

de Educação Infantil direcionadas à formação em serviço de professores e membros da 

equipe técnica das secretarias de educação dos 24 municípios que compõem a região 

setentrional do Alto Jequitinhonha, Minas Gerais, como também, à formação inicial de 

estudantes de licenciatura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM). Com este programa de extensão buscou-se fortalecer o debate sobre a oferta 

pública de Educação Infantil na região setentrional do Alto Jequitinhonha, por meio do 

encontro de estudantes de licenciatura, professores e técnicos das secretarias de 

educação dos municípios desta região, com especialistas da área, fomentando a 

ressignificação das práticas de cuidado e educação realizadas em nível local, bem como a 

produção de novos saberes sobre a Educação Infantil. Os encontros aconteceram no 

período de março de 2018 a fevereiro de 2019 e possibilitaram, simultaneamente, 

formação com base teórico-metodológica tanto para profissionais de Educação Infantil 

quanto para acadêmicos dos cursos de licenciatura da UFVJM. 

 

Palavras-Chave: Formação de Professores. Educação Infantil. Extensão Universitária. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente texto objetiva apresentar e discutir o processo de concepção e implantação do programa de 
extensão: “Fórum de Educação Infantil da Região do Alto Jequitinhonha” (FEIRAJ), ação vinculada ao curso 
de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 
Minas Gerais. Tal programa tem como principal objetivo consolidar uma rede de articulação política entre 
24 municípios que, juntos, compõem a região setentrional do Alto Jequitinhonha em torno da oferta 
pública de Educação Infantil. 

No Brasil, o processo de construção de referências teóricas e políticas sobre creches e pré-escolas no 
âmbito educacional é marcado pela atuação de setores organizados da sociedade civil. As mudanças 
ocorridas na legislação educacional de nosso país, inauguradas pela promulgação da Constituição Federal 
de 1988 (BRASIL, 1988) e pela publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 
9.394/1996 (BRASIL, 1996), contribuíram para a conformação de uma nova doutrina em relação à criança 
e às instituições de Educação Infantil. Nos dizeres de Carmem Maria Craidy (2002): 

 

Impunha-se, assim, a partir da Carta Constitucional, a superação da tradição 
clientelista e paternalista que marca a história do Estado e da sociedade no 
Brasil. Foi também a Constituição que, pela primeira vez na nossa história 
afirmou a cidadania da criança ao estabelecer que ela é sujeito de direitos. 
Definiu, ainda, que a creche e a pré-escola são direitos não só da criança como 
de seus pais trabalhadores, homens e mulheres, e afirmou a natureza educativa 
da creche e da pré-escola (CRAIDY, 2002, p.58). 

 

Essas transformações no marco regulatório da área da Educação Infantil resultam de ampla mobilização 
de diferentes coletivos que, historicamente, se colocaram em defesa dos direitos das crianças pequenas à 
educação pública e de qualidade. Podemos considerar, portanto, que a história da Educação Infantil é 
atravessada pela história dos movimentos de luta em prol dos direitos das crianças (SILVA, 2009).  

Todavia, se por um lado a emergência de um novo marco legal inaugura um conjunto de normatizações 
que legitimam as crianças como cidadãs de direitos, por outro lado, tais normativas precisam ser 
consolidadas (materializando-se em políticas públicas) no âmbito dos sistemas de ensino (FLORES, 2016). 
Para que tais conquistas – amplamente difundidas no campo das ideias, mas pouco visíveis no campo das 
políticas públicas e das práticas pedagógicas – se concretizem, faz-se necessário construir mecanismos de 
articulação e mobilização coletiva por meio dos quais diferentes setores da sociedade buscam reivindicar 
a efetivação de tal processo.  

Os Fóruns de Educação Infantil cumprem esse papel, se configurando como instrumentos de luta pela 
garantia do preceito constitucional do direito das crianças pequenas à educação pública e gratuita em 
creches e pré-escolas. Nesse sentido, os Fóruns de Educação Infantil presentes em todos os Estados da 
Federação e também no Distrito Federal têm se articulado, “tendo como objetivo principal a criação de 
uma instância de discussão, mobilização, proposição e divulgação das políticas para a Educação Infantil 
nos estados, regiões ou municípios” (MIEIB, 2002, p. 140). 

Importa destacar que os fóruns de Educação Infantil constituem-se em coletivos organizados de militantes 
em defesa do direito das crianças de até seis anos à educação pública, de inspiração interinstitucional e 
suprapartidária. Conformam-se, nesse sentido, como movimentos autônomos e politicamente instituídos 
que lutam pela garantia do direito à educação de toda a população de zero a seis anos, contribuindo, desse 
modo, para o fortalecimento dessa área de pesquisa, de produção de conhecimentos e de atuação 
profissional (SILVA, SOARES e MELO, 2016). Tais fóruns são tributários do pensamento inaugurado por 
movimentos sociais anteriores que, desde as décadas de 1970 e 1980, lutaram em prol da garantia dos 
direitos das crianças a creches e pré-escolas públicas e de qualidade (SILVA, 2009). 

Este panorama permite demarcar a importância de se instituir o FEIRAJ como modo de fortalecer o debate 
sobre Educação Infantil na Região do Alto Jequitinhonha, possibilitando a construção de ações de 
formação continuada e em serviço de profissionais de Educação Infantil (em Parceria com a UFVJM), a 
partir dos princípios de formação, informação e mobilização. A região do Alto Jequitinhonha compreende 
24 municípios distribuídos em duas microrregiões: a microrregião de Capelinha – que abarca as cidades 
de: Aricanduva, Capelinha, Chapada do Norte, Leme do Prado, Minas Novas, Turmalina e Veredinha – e a 
microrregião de Diamantina – que compreende os municípios de Alvorada de Minas, Carbonita, Coluna, 
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Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, Itamarandiba, Materlândia, 
Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, Senador 
Modestino Gonçalves, Serra Azul de Minas e Serro. 

Além das especificidades inerentes à inserção de creches e pré-escolas como parte constitutiva dos 
sistemas de ensino, nas quais se destacam: o reconhecimento da criança como sujeito de direitos; a 
brincadeira como dimensão integradora das experiências educacionais de meninos e meninas; a 
indissociabilidade entre as práticas de cuidado e de educação; dentre outras, a oferta pública de Educação 
Infantil nesses municípios possui particularidades advindas das características da região, quais sejam: 
ampla rede de instituições de Educação Infantil do Campo; turmas de Educação Infantil em escolas de 
Ensino Fundamental; oferta de vagas de Educação Infantil em turmas multisseriadas e multietapas, dentre 
outras – que além de evidenciar peculiaridades do atendimento educacional de crianças de zero a seis 
anos nestes territórios, coadunam-se com bandeiras de lutas vocalizadas por diversos Fóruns de Educação 
Infantil espraiados país a fora. 

O programa tem sido desenvolvido por meio de um trabalho dialógico e colaborativo que proporciona 
condições para que os participantes reflitam sobre os desafios que emergem da organização da oferta 
pública de Educação Infantil em seus respectivos municípios. Desse modo, para alcançar as metas 
estabelecidas no momento de sua implantação, este programa de extensão tem se pautado por 
metodologias participativas. Em sua acepção original, o conceito de metodologia participativa (ou 
participante) implica criar uma postura organizacional e metodológica do trabalho pedagógico que 
propicie situações de participação e compromisso com as pautas de reivindicação e de luta do outro 
(BRANDÃO, 1987). Desse modo, as práticas de pesquisa, ensino e extensão, mais do que conhecer para 
explicar a realidade social na qual os sujeitos (individuais e coletivos) estão imersos, devem compreender 
tais realidades para servir aos sujeitos que nela atuam e dela necessitam (BRANDÃO,1987, p. 10). 

Brandão e Borges (2007) consideram que as metodologias participativas, embora oriundas de distintas 
vertentes da pesquisa social, possuem um pressuposto comum: de que a metodologia de pesquisa, por ser 
participativa, está a serviço do coletivo investigado, atuando como uma dentre distintas forças de 
emancipação social deste mesmo grupo – perspectiva teórico-metodológica que foi adotada no âmbito do 
programa de extensão universitária. Ou seja, metodologias participativas primam pela emancipação e 
fortalecimento dos coletivos e minorias, realizando trabalhos de cunho educacional e de formação política 
junto com e a serviço de comunidades, grupos e movimentos sociais (BRANDÃO e BORGES, 2007, p.55). 

Para tanto, dois projetos de extensão compõem o referido programa. O primeiro deles intitulado 
“Educação Infantil no Alto Jequitinhonha: diálogos intermunicipais” visa construir uma rede de trocas de 
experiências exitosas e uma agenda de mobilização política entre profissionais, técnicos das secretarias 
municipais de educação, estudantes e militantes da Educação Infantil dos 24 municípios situados na região 
do Alto Jequitinhonha. O segundo projeto, cujo título é: “Roda de conversa na Educação Infantil: estudos e 
debates sobre a educação da criança de zero a seis anos no Alto Jequitinhonha” tem como objetivo 
promover ciclos de estudos e debates sobre temáticas relacionadas à oferta pública de Educação Infantil 
desta região com especialistas da área destinados à formação continuada e em serviço deste mesmo 
coletivo.  

Esta estratégia metodológica objetiva, dentre outras questões, ampliar a adesão dos municípios e a criação 
de uma identidade coletiva para que as cidades que compõem a Região do Alto Jequitinhonha se 
reconhecessem como parte integrante e igualmente relevante no processo de constituição do Fórum de 
Educação Infantil. Deste modo, conforme sugerem Brandão e Borges (2007, p. 55) a metodologia 
participante “cria solidariamente, mas nunca impõe partidariamente conhecimentos e valores”. Nesse 
sentido, as temáticas dos encontros de formação de ambos os projetos, foram, previamente, debatidas e 
redefinidas com os profissionais de Educação Infantil participantes do projeto de extensão, levando em 
conta a relevância dos temas propostos inicialmente para o grupo, bem como outras temáticas que 
emergiram das demandas dos municípios participantes. 

Neste programa, a extensão é concebida como um processo que abarca ensino e pesquisa articulando-os 
de modo indissociável, viabilizando a relação transformadora entre Universidade e Sociedade (NOGUEIRA, 
2005). Assim, a extensão visa proporcionar, simultaneamente, formação com forte base teórico-
metodológica tanto para profissionais da educação (em especial, as professoras de educação infantil 
participantes do programa de extensão) quanto para acadêmicos dos cursos de licenciatura, tal como 
preconizado pela Política de Extensão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM, 2009). 
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O programa possui dois bolsistas que atuam diretamente com as professoras-cursistas que participam dos 
encontros de formação, além de quatro discentes voluntários de graduação e de pós-graduação que, por 
meio dos projetos que compõem este programa de extensão têm se aproximado das especificidades que 
envolvem a oferta pública de educação infantil nos 24 municípios pertencentes à região do Alto 
Jequitinhonha, alinhando teoria e prática no que concerne à organização do trabalho pedagógico em 
creches e pré-escolas, articulando ensino e pesquisa, por meio da participação ativa no referido projeto de 
extensão. Registra-se que tais discentes começam a formular projetos de pesquisa (seja no âmbito da 
graduação, seja em nível de pós-graduação) cujas temáticas derivam do programa de extensão e que 
apresentam como foco as políticas públicas de Educação Infantil, as Instituições de cuidado e educação, 
bem como as práticas pedagógicas e as interações entre adultos e crianças que convivem em creches e 
pré-escolas situadas nos 24 municípios que participam do projeto. 

A construção do FEIRAJ tem possibilitado um espaço/tempo de formação, informação e mobilização 
política (preceitos inerentes à proposta dos Fóruns de Educação Infantil disseminados pelo país). E mais: 
configura-se como uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo em que alinha as demandas e 
reivindicações dos municípios que compõem a região do Alto Jequitinhonha às pautas do Fórum Mineiro 
de Educação Infantil (FMEI), retroalimenta, desse modo, as bandeiras de lutas do Movimento Interfóruns 
de Educação Infantil do Brasil (MIEIB). 

Ao longo da realização de ambos os projetos, os municípios participantes têm se beneficiado por meio da 
construção e do fortalecimento de uma rede de luta política que se organiza em defesa da garantia dos 
direitos das crianças de até seis anos de idade à permanência e acesso em instituições públicas de 
Educação Infantil no contexto dos municípios que compõem a Região do Alto Jequitinhonha. 

O desenvolvimento deste programa de extensão beneficiou diretamente mais de 120 professores de 
Educação Infantil e 48 técnicos de secretarias municipais de educação que receberam formação em nível 
de aperfeiçoamento profissional (cuja certificação encontra-se em processo de expedição pela Pró-reitoria 
de Extensão e Cultura – Proexc-UFVJM). Tal formação foi desenvolvida por meio de reuniões de estudos, 
debates e deliberações políticas em torno de questões que envolvem a oferta de Educação Infantil na 
Região do Alto Jequitinhonha. Espera-se que tais profissionais, adotando a mesma metodologia 
participativa dos projetos que compõem o referido programa, sejam multiplicadores desta formação em 
suas respectivas cidades, ampliando, desse modo, o número de servidores da educação básica 
beneficiados pelo programa de extensão. 

Do ponto de vista da informação, a equipe do projeto tem a perspectiva de produzir um blog para 
divulgação de estudos, pesquisas, eventos acadêmicos, além de indicadores sobre a política pública 
nacional, estadual, municipal no âmbito das 24 cidades participantes do FEIRAJ.  

No que concerne à mobilização, o programa de extensão fortalece a agenda de debates e de reivindicações 
relativas à especificidade do atendimento educacional das crianças de zero a seis anos no Alto 
Jequitinhonha, alinhando-as com as pautas do Fórum Mineiro de Educação Infantil e do Movimento 
Interfóruns de Educação Infantil do Brasil  (MIEIB), contribuindo, desse modo, para a compreensão e 
intervenção na política pública de Educação Infantil em nosso país. 

Dentre as ações políticas mais contundentes até aqui realizadas pelo Fórum de Educação Infantil da 
Região do Alto Jequitinhonha registram-se: carta em solidariedade às professoras de Educação Infantil da 
capital mineira e repúdio à ação truculenta da polícia militar no âmbito do movimento de greve de 2018; 
realização do V Seminário de Educação Infantil da UFVJM concomitante ao IX Encontro ampliado do 
Fórum Mineiro de Educação Infantil (FMEI) evento no qual foi redigida a “Carta de Diamantina” na qual se 
definiram os princípios de garantia dos direitos das crianças a serem garantidos no processo de campanha 
eleitoral de 2018. Dela se extraiu a carta compromisso aos candidatos/as a deputados/as federais e 
estaduais, dentre outras ações. 
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O programa de extensão do FREIAJ configura-se como importante estratégia de formação (inicial e 
continuada), possibilitando o encontro e a troca de experiências entre profissionais de Educação Infantil 
(professores, gestores, coordenadores, técnicos das secretarias de educação, etc.) dos municípios que 
participaram dos projetos de extensão e discentes das licenciaturas da UFVJM que integram as equipes de 
trabalhos de ambos os projetos. 

Essa ação de extensão tem acarretado melhorias para a oferta pública de Educação Infantil na região do 
Alto Jequitinhonha. Cumpre esclarecer que a extensão é aqui compreendida como ação universitária 
salutar para a ressignificação de saberes locais, objetivando a melhoria da qualidade de vida da 
comunidade (NOGUEIRA, 2005). Desse modo, verifica-se que o presente programa de extensão tem 
possibilitado melhorias para as instituições de Educação Infantil do Alto Jequitinhonha, promovendo 
momentos de formação tanto inicial quanto continuada e em serviço, além de permitir a emergência de 
novos saberes no âmbito do conhecimento acadêmico, reconfigurando aqueles já existentes (BONIFÁCIO, 
2017).  

Em suma, o referido programa promove a formação política de docentes e demais profissionais da 
educação (inicial e continuada), por meio de ações de extensão universitária que fomentam a defesa do 
direito à Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade. 
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Capítulo 3 
 

Práticas pedagógicas na Educação Infantil e os 
direitos de aprendizagem da BNCC 
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Ana Clarisse Alencar Barbosa 

Valéria Becher Trentin 

 

 

Resumo: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dá um salto histórico 

ao reconhecer a Educação Infantil como etapa essencial e estabelecer seis direitos de 

aprendizagem para crianças de 0 a 5 anos. Neste sentido o presente artigo tem como 

objetivo investigar como se evidenciam na prática pedagógica de professores da 

Educação Infantil os direitos de aprendizagem contidos na BNCC. Para atingir o objetivo, 

foi aplicado questionário online, por meio da plataforma Google forms, tendo como 

respondentes 10 professoras da educação infantil. Com base no questionário 

compreendemos que as professoras em sua maioria contemplam na prática pedagógica 

os direitos de aprendizagem da educação infantil por meio do lúdico; das brincadeiras; 

das atividades colaborativas; da escolha de materiais e da roda de conversa, 

desenvolvendo atividades que proporcionam a experiência, a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças na educação infantil.   

 

Palavras-chave: Educação infantil. Práticas pedagógicas. BNCC. Direitos de 

aprendizagem 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF) em 1988, os municípios passaram a ser definidos como 
entes federados, criando seus próprios sistemas de ensino e tendo a responsabilidade de atuar na oferta 
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em regime de colaboração com os Estados e a União.  

A Constituição Federal/1998 no artigo 205 define a educação como direito de todos e dever do Estado e da 
família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, tornando o acesso 
ao ensino obrigatório e gratuito (BRASIL, 1988). Diante do exposto, compreendemos que todos têm o 
direito a educação, independente do sexo, cor ou raça, mas a garantia da educação não é sinônimo de 
qualidade. 

Neste contexto, vale destacarmos que a Constituição, em seu art. 210, evidencia a necessidade de 
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, os quais assegurem a formação básica comum e o respeito 
aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais (BRASIL, 1988). 

O Brasil, a partir da década de 1990, instituiu uma ampla reforma na Educação. Na reforma educacional, os 
princípios dos acordos internacionais foram incorporados à legislação brasileira a partir da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei Nº 9.394/96, e das resoluções, dos pareceres e dos 
decretos que decorreram dessa Lei. No contexto da reforma, foram estabelecidas as competências e 
diretrizes para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, as quais nortearão os currículos e 
os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum (BRASIL, 1996).  

A partir da LDBEN 9394/96 reforçar-se essa exigência de uma base comum curricular de forma mais 
explícita, sendo elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1998 e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais em 2010, com intuito de atender às solicitações da legislação vigente.  

Com o Plano Nacional de Educação 2014-2024 a exigência de uma base comum curricular ficou mais 
evidente, sendo concretizado no ano de 2017 com a aprovação da BNCC – Base Nacional Comum 
Curricular para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e no ano de 2018 a Base Nacional Comum 
Curricular para o Ensino Médio (BRASIL, 2018). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi elaborada como documento normativo, o qual visa uma 
educação igualitária, que desenvolva as diversas áreas do conhecimento humano e as aprendizagens 
essenciais, definindo os direitos de aprendizagens para a educação básica (BRASIL, 2018). 

De acordo com a BNCC, ao longo da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio), os alunos devem desenvolver dez competências gerais, que pretendem assegurar uma formação 
humana integral que vise à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2018). 

Assim, na primeira etapa da Educação Básica, ou seja, na Educação Infantil devem ser assegurados seis 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar 
e conhecer-se. Direitos estes, que possibilitam às crianças condições de aprender e se desenvolver. Neste 
contexto de aprendizagem e desenvolvimento emerge o papel do professor, enquanto o mediador do 
processo educativo. 

Nesta perspectiva a prática docente na Educação Infantil torna-se um campo de pesquisa, bem como uma 
teia de significados e sentidos atribuídos pelos professores.  Para tanto, traz-se como objetivo investigar 
como se evidenciam na prática pedagógica de professores da Educação Infantil os direitos de 
aprendizagem contidos na BNCC. Práticas, as quais revelaram as ações, as expressões e as leituras do 
cotidiano na escola, ou seja, a cultura escolar, a qual segundo Pletsch (2009, p. 72) se evidencia como um 
“conjunto de crenças, valores e normas que orientam as práticas dos diversos agentes escolares, [...], 
envolvidos no processo ensino-aprendizagem [...]”, definindo os fins para a escolarização. 

 

2. METODOLOGIA 

Com o propósito de investigar as práticas pedagógicas na Educação Infantil e a sua relação com a BNCC foi 
realizada pesquisa de abordagem qualitativa com 10 professoras que atuam na Educação Infantil no 
município de Timbó-SC. 

Mantiveram-se resguardados, por questões éticas, os nomes dos 10 professores participantes da pesquisa, 
sendo utilizadas para identificação as letras do alfabeto. 

A seguir apresentaremos o perfil dos professores participantes da pesquisa.  
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Quadro 1- Perfil dos professores participantes da pesquisa. 

 Idade Formação 
Tempo de Atuação na 

Educação Infantil 

Prof. A 25 Graduação 4 anos 

Prof. B 33 Especialização 6 anos 

Prof. C 34 Graduação 6 anos 

Prof. D 30 Especialização 5 anos 

Prof. E 45 Especialização 7 anos 

Prof. F 33 Especialização 4 anos 

Prof. G 36 Especialização 8 anos 

Prof. H 35 Graduação 8 anos 

Prof. I 38 Especialização 12 anos 

Prof. J 36 Especialização 11 anos 

Fonte: Dados coletados pela pesquisadora. 

 

Conforme mostra o Quadro 1, as dez professoras possuem tempo significativo de experiência no 
magistério (entre 4 e 12 anos). Assim, considera-se que as professores que participaram da pesquisa 
acompanharam, no decorrer de suas carreiras, o processo de elaboração da BNCC, podendo, atualmente, 
relatar sobre as práticas pedagógicas que compõem seu trabalho em sala de aula, como também apontar 
as dificuldades e as possibilidades que encontram no contexto de sala de aula. 

Após o aceite das professoras, enviamos questionário online, por meio do aplicativo Google forms. O Google 
forms é uma ferramenta de interface simples e funcional, pois é possível realizar questionários online de 
forma gratuita e personalizada. 

As questões que compuseram o questionário foram formuladas a partir de dois eixos: práticas 
pedagógicas e BNCC, sendo que algumas questões possuíam alternativas de respostas e outras respostas 
abertas.  

Para a análise dos dados coletados utilizou-se a análise de conteúdo, que, segundo Franco (2003), é uma 
técnica de tratamento das informações que tem por finalidade identificar o que está sendo dito a respeito 
de um determinado tema e permite a inferência de conhecimentos pertinentes às condições de produção 
destas mensagens.  

 

3. A BNCC E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 
e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 
2018). 

Neste contexto a BNCC tem como objetivo ser um referencial na elaboração e reformulação dos currículos 
dos estados brasileiros, do Distrito Federal e dos municípios, contribuindo com a transformação das 
propostas pedagógicas das redes pública e particular. A BNCC visa também integrar a Política Nacional da 
Educação Básica contribuindo para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual 
e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e 
aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação 
(BRASIL, 2018). 
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Em seu texto a BNCC evidencia as competências gerais; os fundamentos pedagógicos; as etapas da 
Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, proporcionando aos profissionais da 
educação uma visão específica das competências que deverão ser adquiridas pelos alunos no decorrer de 
sua trajetória escolar, conforme observa-se na figura 1. 

 

Figura 1- Competências Gerais da Educação Básica 

Fonte: BRASIL (2018) 

 

Ao observarmos a figura 1 podemos constatar que na Educação Infantil, nosso foco de pesquisa encontra-
se no eixo competências: os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, juntamente com os campos de 
experiências e os objetivos e aprendizagem e desenvolvimento.  

A BNCC apresenta nesta etapa da Educação Básica as interações e as brincadeiras como direito de 
aprendizagem e desenvolvimento, conforme consta na figura 2. 

 

 

 

 



Educação Contemporânea - Volume 31 

 

 

22 

 

Figura 2- Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na educação infantil 

Fonte: Elaborado pela autora com base na BNCC (2018). 

 

Entendemos que os direitos de aprendizagem evidenciados na BNCC (2018) ressaltam o desenvolvimento 
de competências, as quais visam o desenvolvimento cognitivo, físico e emocional da criança por meio de 
cinco campos de experiências, conforme apresentamos na figura 3. 

 

Figura 3- Campos de Experiências 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao observarmos a figura 3 entendemos que os campos de experiências visam possibilitar as crianças a 
aprendizagem e o desenvolvimento. Assim, a escola, enquanto espaço social e cultural, precisa possibilitar 
a criança avanços para estágios de desenvolvimento ainda não trilhados, impulsionando-a a novos 
conhecimentos e conquistas.  Neste contexto, o processo de ensino deve partir do que a criança já sabe, 
ensinando o que ainda não sabe, mas que é capaz de fazer com a ajuda de outro, ou seja a zona de 
desenvolvimento proximal.  
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Segundo Nunes e Silveira (2009) o conceito de zona de desenvolvimento proximal traz à tona o processo 
de aprendizagem vinculado ao reconhecimento das possibilidades e singularidades dos alunos, a ação do 
sujeito frente aos desafios lançados pela situação de ensino e a mediação com o outro. 

Neste contexto, nos campos de experiências observam-se três faixas etárias: 0 a 1 ano e seis meses, 
considerados aqui como bebês; 1 ano e sete meses a 3 anos e onze meses, considerados crianças bem 
pequenas; e de 4 anos a 5 anos e onze meses de crianças pequenas (BRASIL, 2018).  Compreende-se que 
essa divisão ocorre porque cada faixa etária possui objetivos de aprendizagens diferenciados. Para 
elucidar essa divisão destacamos na figura 4, os objetivos de aprendizagem do eixo 3 do campo de 
experiência “Traços, sons, cores e formas”. 

 

Figura 4- Objetivos de aprendizagem eixo 3 campo de experiência: Traços, sons, cores e formas 

Fonte: BRASIL (2018) 

Os objetivos de aprendizagem apresentados na figura 4 ressaltam a importância da experiência e como ela 
se modifica conforme a faixa etária da criança. 

No que concerne a experiência, vale destacar a Pedologia, ou seja, a ciência que estuda não o meio e as 
regras que o constituem, mas sim, seu papel, seu significado, sua participação e sua influência no 
desenvolvimento da criança. Assim,  

 

[...] a pedologia deverá saber encontrar a relação existente entre a criança e o 
meio, a vivência da criança, isto é, de que forma ela toma consciência e concebe, 
de como ela se relaciona afetivamente para com certo acontecimento. Esse é o 
prisma que determina o papel e a influência do meio no desenvolvimento do – 
digamos – caráter da criança, do seu desenvolvimento psicológico. (VYGOTSKY, 
2010, p. 686).  

 

Compreendemos que Vygotsky não destaca a percepção sobre o meio, mas sobre a relação entre a criança 
e o meio, sobre o modo como ela interpreta e produz sentidos sobre suas experiências no mundo, sendo 
que é neste processo que as peculiaridades constitutivas da sua personalidade desempenham papel 
principal. 

Esse contexto que envolve a personalidade e o meio, o sujeito e a cultura é destacada por Vygotsky (2010) 
no conceito de perezhivanie, que, ao ser traduzido se aproxima do conceito de vivência. Segundo Vygostky 
(2010), 

A vivência de uma situação qualquer, a vivência de um componente qualquer do 
meio determina qual influência essa situação ou esse meio exercerá na criança. 
Dessa forma, não é esse ou aquele elemento tomado independentemente da 
criança, mas, sim, o elemento interpretado pela vivência da criança que pode 
determinar sua influência no decorrer de seu desenvolvimento futuro. 
(VYGOTSKY, 2010, p. 683-684). 
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Compreendemos que na vivência, estão presentes, como uma unidade indivisível personalidade específica 
do sujeito e as particularidades da situação experienciada, ou seja, a microgênese1.  

Assim, as vivências, no processo de aprendizagem, necessitam organizarem-se para estimular o 
pensamento, proporcionando novos significados para o uso da palavra (falada e escrita) “como meio para 
a formação de conceitos” (VYGOTSKY, 2008, p.51). 

Sob esse ângulo, Vygotsky (2014, p.13) anuncia que “quanto mais o sujeito ouvir e experimentar, quanto 
mais aprender e assimilar, quanto mais elementos da realidade tiver a sua disposição na sua experiência, 
mais importante e produtiva será sua atividade imaginativa.” Assim, considera-se a ampliação das 
vivências uma condição essencial para a aprendizagem na educação infantil.  

 

4. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM DA BNCC: 
O QUE REVELAM AS PROFESSORAS? 

Dá-se início às reflexões sobre as práticas pedagógicas destacando o conceito apresentado por Sacristán 
(1999, p. 28) de que “a prática pedagógica, entendida como uma práxis envolve a dialética entre o 
conhecimento e a ação com o objetivo de conseguir um fim, buscando uma transformação cuja capacidade 
de mudar o mundo reside na possibilidade de transformar os outros”. Com base no autor compreende-se a 
necessidade do professor da Educação Infantil conhecer sobre a infância, o que possibilita a construção em 
sala de aula de aprendizagens que abarquem o desenvolvimento cognitivo e físico da criança, buscando 
através do campo de experiências, estímulo para seu pleno desenvolvimento infantil. 

No que diz respeito à Educação Infantil a BNCC evidencia o desenvolvimento cognitivo e físico da criança, 
buscando, através dos campos de experiências, estímulos para seu pleno desenvolvimento. O referido 
documento ainda apresenta nesta etapa da Educação Básica as interações e as brincadeiras como direito 
de aprendizagem e desenvolvimento. 

Compreendemos que os direitos de aprendizagens da educação infantil apresentam-se como setas para 
que os professores construam a partir deles o fazer pedagógico O professor precisa sempre tê-los em 
mente para garantir que as experiências propostas estejam de acordo com os aspectos considerados 
fundamentais no processo. Por meio desta compreensão perguntou-se às professoras participantes da 
pesquisa sobre o conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e obtivemos a seguinte 
resposta:  

 

Gráfico 1- Você conhece a BNCC? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                                    

1 A microgênese corresponde à relação que se estabelece entre o psiquismo individual com os demais aspectos: 
biológico, histórico e cultural. Neste plano se encontra a subjetividade, o que possibilita que cada sujeito tenha uma 
experiência ímpar mesmo diante de situações igualmente vivenciadas. Devido a singularidade de cada sujeito em seu 
processo psicológico, torna-se impossível que duas pessoas apresentem a mesma trajetória no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem (SILVA, 2017). 
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As respostas desta questão evidenciam que a maior parte das professoras conhece a BNCC. No entanto 
10% dos respondentes que atuam na Educação Infantil apontaram que desconhecem esse documento. Ou 
seja, uma professora desconhece que na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 
crianças “têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de 
conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se (BRASIL, 2018). Desconhece ainda que 
a “organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, 
no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” (BRASIL, 2018). 

Constatamos ainda que as professoras em sua grande maioria responderam que utilizam a BNCC (BRASIL, 
2018) para fundamentar seu trabalho na Educação Infantil. 

 

Gráfico 2- Planejamento e a BNCC. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir das repostas compreendemos que as professoras percebem a BNCC (BRASIL, 2018) como um 
documento norteador, o qual colabora com o desenvolvimento de seu trabalho e proporciona orientações 
para sua prática em sala de aula. No entanto 10%, ou seja, uma professora desconhece o conteúdo do 
documento, não o utilizando no planejamento das práticas na educação infantil. 

Sobre as metodologias utilizadas as professoras participantes responderam que utilizam: 

 

“Eu uso o lúdico” (Profa. A; Profa C) 

“Eu uso brinquedos” (Profa G; Profa I; Profa F) 

“Eu faço com que os alunos interajam e colaborem nas atividades” (Profa. B; Profa E) 

“Oportunizo escolha de materiais” Profa J; Profa. D; Profa H) 

“Eu utilizo a roda de conversa”(Profa B) 

 

As professoras G; I e F ao mencionarem que utilizam brinquedos no contexto de sala de aula evidenciam 
nas atividades os direitos de aprendizagem que constam na BNCC, ou seja, o direito de Conviver; Brincar 
e Participar. Sabemos que toda criança adora brincar, enquanto brinca interage com o outro e com a 
ambiente, o brincar pode ser um grande aliado no processo de ensino aprendizagem. Enquanto a criança 
brinca, ela desenvolve: Imaginação, imitação, autonomia, criatividade, senso de justiça, convivência etc. 
Nascimento (2000, p.1) afirma que o “brincar é tão importante para a criança como trabalhar é para o 
adulto. É o que a torna ativa, criativa, e lhe dá oportunidade de relacionar-se com os outros; também a faz 
feliz e, por isso, mais propensa a ser bondosa, a amar o próximo, a ser solidária.” No entanto devemos 
compreender que o brincar é um momento importante dentro do cotidiano da Educação Infantil, devendo 
estar vinculado a condições favoráveis de exploração, espaço e elementos que estimulem esse brincar.  
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As situações que envolvem as brincadeiras e o lúdico como relatam as professoras A e C são fundamentais, 
pois  

as atividades lúdicas são muito mais que momentos divertidos ou simples 
passatempos e, sim, momentos de descoberta, construção e compreensão de si; 
estímulos à autonomia, à criatividade, à expressão pessoal. Dessa forma, 
possibilitam a aquisição e o desenvolvimento de aspectos importantes para a 
construção da aprendizagem. Possibilitam, ainda, que educadores e educando 
se descubram, se integrem e encontrem novas formas de viver a educação 
(PEREIRA, 2005, p. 20). 

 

Frente ao anunciado por Pereira (2005) podemos ressaltar que as brincadeiras e o lúdico possibilitam a 
interação e experiências que instigam o processo imaginário. “Sob o ponto de vista do desenvolvimento, a 
criação de uma situação imaginária pode ser considerada como um meio para desenvolver o pensamento 
abstrato [...]” (VYGOTSKY, 2007, p.124), pois quando imaginamos, “retomamos as impressões das nossas 
experiências vividas, transformando-as, não nos limitamos à sua reprodução, mas combinamos, criamos, 
reelaboramos novas imagens e ações” (VYGOTSKY, 2014, p. 3-4). 

O direito de Explorar contido na BNCC é evidenciado pelas professoras J; D e H ao ressaltarem que 
“Oportunizo escolha de materiais”. Segundo a BNCC, esse direito envolve o explorar movimentos, gestos, 
sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 
elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia (BRASIL, 2018). No entanto vale destacar que além 
dos matérias concretos, a criança necessita explorar elementos simbólicos (músicas, histórias, etc), 
criando-se momentos de elaboração de conceitos. 

De acordo com Vygotsky (2008), o conceito não surge sem a palavra, assim como o pensamento conceitual 
não aparece sem o pensamento verbal. A capacidade de elaboração de conceitos é uma das funções 
psicológicas superiores constituída pela relação entre análise e síntese, na qual a abstração e a 
generalização são mediadas pelo pensamento e materializadas pela palavra. 

No entanto, nesse processo, surge a função da linguagem, conforme destaca a Profa B ao mencionar que 
“eu utilizo a roda de conversa”, destacando o direito de Expressar. Compreendemos que as rodas de 
conversa são imprescindíveis para que as crianças tenham seu direito garantido. No entanto, torna-se 
importante destacar que essas situações necessitam ser frequentes, pois a conceitualização decorre do 
“processo de incorporação da experiência geral da humanidade, mediada pela prática social, pela palavra 
(também ela uma prática social), na interação como o(s) outro (s)” (FONTANA, 2005, p. 14).  De tal modo, 
compreende-se que, na elaboração de conceitos, torna-se essencial a mediação do outro fundamentada na 
palavra (signo) a qual integra o sujeito às formas de atividades consolidadas da cultura, envolto em um 
processo em que o pensamento e a linguagem se articulam constantemente.  

Dessa forma o sujeito passa a elaborar conceitos, tornando-se capaz de utilizar a palavra, não só para “[...] 
representar objetos, mas também analisá-los, abstrair e generalizar suas características” (LURIA, 1986, 
p.36). No entanto, cabe destacar que a palavra não é inerte, ela se transforma na dinâmica social e no 
processo de desenvolvimento. 

Sendo assim, consideramos extremamente importante a interação e a colaboração como mencionam as 
professoras B e E ao mencionarem que “Eu faço com que os alunos interajam e colaborem nas atividades”, 
pois a organização e a estruturação das funções psicológicas superiores ocorrem em um processo de 
interação e de colaboração com o meio social. Assim, Vygotsky (1997) declara que a função psíquica 
aparece no desenvolvimento da conduta duas vezes: a) como função coletiva, forma de interação e 
colaboração; e b) como função de adaptação da conduta individual.  

Diante do exposto por Vygotsky (1997) compreende-se que o papel da escola se constitua em “[...] seguir a 
transformação das formas coletivas de colaboração em formas individuais de conduta [...]” (VYGOTSKY, 
1997, p. 214), percebendo a coletividade intrinsecamente agregada à personalidade, à colaboração 
coletiva e ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  

Isso significa dizer que a coletividade apresenta importante papel no desenvolvimento das crianças, pois, 
em um contexto coletivo, são “socialmente produzidos significados e utilizados os instrumentos culturais 
que interferem no destino do desenvolvimento cultural humano” (HOSTINS; SILVA; ALVES, 2016, p.161). 
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Mediante as respostas das professoras podemos inferir que não foi mencionado o direito de conhecer-se, 
ou seja, conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem 
positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 
brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário 
(BRASIL, 2018). 

No contexto que envolve o conhecer-se, podemos destacar que as atividades corporais são essenciais, 
devendo ser propiciadas durante a escolarização na educação infantil para que a criança possa relacionar-
se bem com seu corpo, aceitando suas potencialidades e limitações. 

 

Além do acesso aos saberes provenientes de teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem infantil, que valorizem o movimento do corpo, bem como as 
diferentes linhas metodológicas de educação da movimentação do corporal 
(aspectos que caracterizam a formação teórico-pedagógica), a orientação e a 
formação de professores também poderão oportunizar à educadora, o 
conhecimento e a consciência de seu próprio corpo e movimentação; o 
desenvolvimento de uma disponibilidade corporal frente ao trabalho docente 
com as crianças pequenas; o reconhecimento de suas possibilidades e 
limitações corporais na docência e, principalmente, a utilização de sua 
expressividade corporal como estratégia na prática pedagógica da Educação 
Infantil (aspectos que caracterizam uma formação pessoal). [...] é fundamental 
vivenciar práticas que além de levarem a reconhecer o valor pedagógico do 
movimento do corpo na educação da criança pequena, levem a reconhecê-lo 
como uma linguagem presente na pequena infância (GARANHANI, 2005, p. 12). 

 

A inexistência de atividade corporal no ambiente escolar é destacada por Foucault (2007) como 
maquinaria de poder, que esquadrinha, desarticula e o recompõe. Esta maquinaria tem como objetivo a 
formação de um ser mais obediente e útil. Consideramos que esta vivência corporal restrita e controlada 
durante a escolarização, é um importante componente da compreensão do professor em relação à 
instituição educativa, e pode influenciar sua atuação enquanto profissional (CAMARGO; FINK, 2013).  

Os direitos de aprendizagem da educação infantil nos fazem compreender a aprendizagem como um 
processo dinâmico, contínuo e ligado às interações sociais e experiência. Neste contexto de interações, o  
papel do professor é redimensionado. O professor, como sujeito, passa a ser entendido como o “outro 
social”. Este “outro social” segundo González (2004), passa a ter uma significação no desenvolvimento da 
criança.  

Corroborando com González, Tacca (2004) evidencia que o professor é o outro social essencial para o 
desenvolvimento intelectual, afetivo, social e de todas as outras dimensões e aspectos que integram a 
criança como ser humano. 

Ao compreendermos a importância das interações sociais, da experiência e papel do professor na 
aprendizagem das crianças, podemos destacar a necessidade de se lançar novos olhares para as práticas 
pedagógicas, pois estas necessitam estarem diretamente comprometidas com as necessidades e interesses 
das crianças para que a experiência tenha propósito educacional e viabilize o aprendizado e 
desenvolvimento na educação infantil. 

 

5. CONCLUSÃO 

O presente artigo teve como objetivo investigar como se evidenciam os direitos de aprendizagem contidos 
na BNCC na prática pedagógica de professores da Educação Infantil. As práticas evidenciadas ressaltaram 
que em sua maioria as professoras utilizam a BNCC como eixo norteador de seu planejamento e que os 
direitos de aprendizagem estão presentes em sua prática pedagógica. Ao contemplar os direitos de 
aprendizagem as professoras ressaltam que utilizam o lúdico; as brincadeiras; as atividades colaborativas; 
a escolha de materiais e a roda de conversa, desenvolvendo atividades que proporcionam a experiência, a 
aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.  Essas atividades significativas destacam a importância 
das interações sociais e da experiência para a aprendizagem.  
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Frente as reflexões proporcionadas destacamos a necessidade de se lançar novos olhares para as práticas 
pedagógicas, pois estas necessitam estarem diretamente relacionadas aos direitos de aprendizagem e 
comprometidas com as necessidades e interesses das crianças para que a experiência tenha propósito 
educacional e viabilize o aprendizado e desenvolvimento na educação infantil. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo contextualizar a importância do 

brincar no desenvolvimento infantil em qualquer fase da Educação Infantil. O brincar é 

vital na vida das crianças que, desde muito cedo, se envolvem em diferentes tipos de 

brincadeiras. Nessa etapa de desenvolvimento, a escola pode ser um lugar privilegiado 

para aprendizagem e estímulo à imaginação. A metodologia utilizada nesta pesquisa, que 

é de cunho bibliográfico, foi a qualitativa. Para tratarmos da ludicidade, recorremos a 

autores como Vigotski (2010), Teixeira (2014) e Kishimoto (2016) e, para tratarmos da 

Educação Infantil, os Referenciais Curriculares Nacional para Educação Infantil (1998). 

Os resultados apontaram que, na Educação Infantil, a ludicidade favorece o 

desenvolvimento de algumas capacidades importantes, tais como o raciocínio lógico, a 

atenção e a imaginação. Concluímos que o brincar é uma das atividades fundamentais 

para o desenvolvimento infantil, proporcionando momentos mágicos e prazerosos. 

 

Palavras-chave: Brincar. Desenvolvimento. Educação Infantil.  
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa visa discutir a importância do brincar para o desenvolvimento da criança na Educação 
Infantil. O foco do estudo é analisar a importância da ludicidade nessa etapa de escolarização, tendo em 
vista que se trata de um período fundamental para a criança, no que diz respeito ao seu desenvolvimento e 
à aprendizagem de forma significativa. A hipótese é que o ato de brincar potencializa o processo de 
aprendizagem infantil, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. Estabelece-se, 
dessa forma, uma relação estreita entre jogo e aprendizagem. Devido a essa importância, é necessário 
conscientizar os pais, os educadores e a sociedade em geral a respeito da ludicidade que deve ser 
vivenciada na infância – defendemos, assim, que o brincar deve fazer parte de uma aprendizagem 
prazerosa e que não representa somente lazer, mas também uma experiência cognitiva.  

Na Educação Infantil, o brincar proporciona à criança internalizar regras constituídas por si mesmas e em 
grupo, contribuindo para a sua futura integração na sociedade. Desse modo, os alunos poderão resolver 
conflitos e formular hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver a capacidade de 
compreender pontos de vista diferentes e expressar opiniões. Nas brincadeiras desenvolvidas em sala de 
aula, é importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças. Tal capacidade se constitui 
como uma das formas de relacionamento e de recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil.  

Por meio de brincadeiras, o público infantil pode concretizar universos e situações imaginárias, 
compreendendo e transformando a realidade de acordo com suas vivências, possibilitando o seu 
desenvolvimento e a sua capacidade de raciocinar, superando os limites e desafios encontrados nessa fase. 
Podemos perceber que, mesmo em uma brincadeira espontânea, as crianças estão se envolvendo e 
aprendendo, mobilizando uma linguagem secreta, que forma determinadas estruturas potencializadoras 
da aprendizagem. Tais momentos devem ser respeitados e compreendidos. O brincar constitui um 
processo de desenvolvimento que estimula e forma a consciência e a imaginação da criança. 

Considerando essas informações, nesta pesquisa, que é de natureza bibliográfica, buscamos compreender 
melhor as relações entre a ludicidade e o aprendizado na Educação Infantil. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Trata-se de uma modalidade de ensino que 
trabalha com o público infantil com idades entre zero e cinco anos e que valoriza os conhecimentos e as 
vivências que as crianças trazem consigo antes da iniciarem a escolarização, preparando-os para a 
aquisição de novos conhecimentos. Essa etapa requer que os professores reconheçam as características 
inerentes à infância. Os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil (1998), conhecidos como 
RCNEI, garantem “o direito das crianças a brincar como forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil”. Nesse sentido, entendemos que, por meio de atividades lúdicas, a 
criança poderá vivenciar experiências que facilitam o seu aprendizado. A esse respeito, Fidelis e Tempel 
(2005) afirmam que: 

As atividades lúdicas desenvolvem a imaginação e exigem a tomada de 
iniciativa, desafiando a inteligência do aluno e professor para encontrar 
soluções para os problemas, visando uma educação comprometida com o 
conhecer, o sentir e o agir de cada indivíduo, ajudando-o a dinamizar o seu eu 
enquanto pessoa neste grande universo. (FIDELIS; TEMPEL, 2005, p. 26). 

 

Portanto, pode-se entender o brincar, na Educação Infantil, como uma verdadeira condição para o 
aprendizado da criança. Na análise de Kishimoto (2016), isso vale para todos os povos, ou seja, o brincar 
faz parte da cultura infantil em todos os lugares do mundo e é visto como importante em termos 
formativos. Desde muito cedo, a criança aprende a ler o mundo por meio da brincadeira – e isso é condição 
para a produção e a aquisição de conhecimento. Por essa razão, a ludicidade é vista não como algo 
supérfluo, mas como verdadeira necessidade.  

Em situações lúdicas, a criança aprende conceitos, valores, expressa emoções e desenvolve seus sentidos 
orgânicos, tornando-se curiosa, crítica e confiante. Benjamin (1994) traz outra importante reflexão sobre a 
brincadeira na educação da criança:   
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[...] a brincadeira, e nada mais, que está na origem de todos os hábitos. Comer, 
dormir, vestir-se, lavar-se, devem ser inculcados no pequeno através de 
brincadeiras, acompanhados pelo ritmo de versos e canções. É da brincadeira 
que nasce o hábito, e mesmo em sua forma mais rígida o hábito conserva até o 
fim alguns resíduos da brincadeira. (BENJAMIN, 1994, p. 253). 

 

Nessa perspectiva, o brincar estimula e motiva. Na Educação Infantil, o professor, além de mediar a 
brincadeira, de preferência, deve brincar junto. Isso faz com que as crianças tenham um motivo a mais 
para se engajar em jogos e atividades afins. É importante compreender que as crianças pequenas 
aprendem por meio do concreto, ou seja, quando a criança participa do processo de apropriação, como, 
por exemplo, com um pente, ela explora o objeto e, após ver um adulto utilizando tal objeto, ela passa a 
utilizá-lo de acordo com sua função social – nesse nosso exemplo, a de pentear (BENJAMIN, 1994). 
   

Prado (1998) entende que as brincadeiras, no contexto da Educação Infantil, podem ser trabalhadas de 
modo livre e dirigido. De acordo com o autor, de modo livre, o professor observa e avalia as crianças e a 
interação social dos grupos; no brincar dirigido, o professor elabora as brincadeiras e as ações adequadas 
envolvendo a criança e propondo desafios individuais e coletivos, a fim de promover acesso à 
aprendizagem e ao conhecimento nos aspectos cognitivo, emocional, afetivo, social, cultural e linguístico, 
na motricidade e na construção de regras e valores. Nesse sentido, entende-se que a presença do educador 
é essencial, pois será ele quem vai observar as relações e favorecer as trocas e parcerias, promovendo a 
integração, planejando e organizando ambientes propícios de aprendizado das crianças. 

Para Kishimoto (2016), a brincadeira é algo que pertence ao universo infantil, pois, por meio do brincar, a 
criança experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para si mesma e para seus colegas. O brincar 
também é uma forma de linguagem que a criança usa para compreender, interagir consigo, com o outro e 
com o mundo. Assim, a criança vai se constituindo como sujeito e organizando seu papel por meio das 
brincadeiras, diferenciando os objetos ao seu redor. 

O brincar proporciona também acesso a diferentes pontos de vista, ajudando a moldar uma percepção da 
alteridade, auxiliando a criação de interesses comuns e proporcionando experiências prazerosas. Prado 
(1998) afirma ainda que: 

Quando está brincando, a criança pode, então se tornar algo que não é, ou 
melhor, que ainda não é, porque, por meio da brincadeira, ela pode tudo que 
imaginar, agir com objetos substitutivos, interagir segundo padrões não 
determinados pela realidade do espaço social em que vive e ultrapassar os 
limites que lhe são apresentados. (PRADO, 1998, p. 179). 

 

Portanto, ao participar de brincadeiras, a criança vai se transformando de acordo com as suas 
necessidades. Em suma, trata-se de uma forma de entrar no mundo adulto pouco a pouco, elaborando e 
reinventando a realidade a partir da fantasia. 

 

3. O PAPEL DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

As crianças têm a capacidade de recriar e ressignificar o mundo ao seu redor a partir do seu poder de 
imaginação e de fantasia. Devido à capacidade de criar um mundo a partir do seu próprio modo de ver a 
realidade, a criança vivencia as experiencias de uma maneira muito diferente da do adulto. Nessa 
perspectiva, o brincar é considerado como de fundamental importância para o desenvolvimento infantil – 
a criança transforma e cria novos significados para a interação social que estabelece com outros, com os 
brinquedos e com objetos variados, assumindo uma postura ativa no seu próprio desenvolvimento. Apesar 
de a relação entre o brincar e o desenvolvimento poder ser comparada à relação entre a instrução e o 
desenvolvimento, o brinquedo fornece uma ampla estrutura para mudanças na consciência infantil. 
Vygotsky (2010, p.117) afirma que: 

No brinquedo, espontaneamente a criança usa sua capacidade de separar 
significado de objeto sem saber o que está fazendo, da mesma forma que ela 
não sabe estar falando prosa e, no entanto, fala, sem prestar atenção às 
palavras. Dessa forma, através do brinquedo a criança atinge uma definição 
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funcional de conceitos ou de objetos, e as palavras passam a se tornar parte de 
algo concreto. 

Assim, os brinquedos e as brincadeiras devem ser vistos como um fator de extrema relevância para o 
desenvolvimento infantil. As atividades lúdicas devem ser pensadas de modo a despertar a curiosidade, a 
imaginação e a invenção, possibilitando que a criança se transporte para um mundo imaginário. As 
brincadeiras estão presentes em grande parte do desenvolvimento infantil; elas reproduzem situações 
observadas no cotidiano, que futuramente a criança poderá, de fato, vir a vivenciar. Através do brincar, as 
crianças vão construindo a consciência da realidade, tempo em que já se vive uma possibilidade de 
modificá-la, procurando compreender o mundo que a cerca, assumindo outras personalidades, conferindo 
significado diverso aos objetos e realizando ações que representam as interações, os sentimentos e os 
conhecimentos presentes na sociedade em que vivem. Nessa mesma linha argumentativa, Winnicott 
afirma que: 

A brincadeira é a melhor maneira da criança comunicar-se ou, seja, um 
instrumento que ela possui para relacionar com outras crianças. Brincando, a 
criança aprende sobre o mundo que a cerca e tem oportunidade de procurar a 
melhor forma de interagir-se a esse mundo que já encontra pronto ao nascer. 
(WINNICOT, 1975, p. 78). 

 

Reafirmamos que a brincadeira é fundamental para a criança – trata-se da maneira pela qual ela pode 
descobrir o mundo de forma lúdica e prazerosa. Assim, podemos dizer que a brincadeira equivale à fruição 
deleitosa – é conduta, é liberdade, é aprendizagem, é comunicação. É na brincadeira que a criança pode se 
colocar perante desafios e questões além dos limites do seu mundo imediato e levantar hipóteses na 
tentativa de compreender os problemas que lhe são propostos pelas pessoas e pela realidade com a qual 
interagem. De acordo com Santos, 

O brincar é, portanto, uma atividade natural, espontânea e necessária para a 
criança, constituindo-se em uma peça importantíssima na sua formação. Seu 
papel transcende o mero controle de habilidades. E muito mais abrangente. Sua 
importância é notável, já que, por meio dessas atividades, a criança constrói o 
seu próprio mundo. (SANTOS, 1995, p. 519). 

 

Assim, o brincar é um componente importantíssimo na formação da criança, pois é uma atividade 
espontânea, natural e necessária ao seu desenvolvimento. Ao construir suas brincadeiras as crianças 
fazem suas opções, negociam suas ações, organizam as situações, criam regras e se submetem a elas, ou as 
negociam e as reconstroem, simulando e representando papéis diferentes. Ao ocupar posições distintas, os 
alunos da Educação Infantil modificam os significados dos objetos e atribuem novos nomes e funções à 
realidade circundante.  

Wallon (2010, p. 67) afirma que a “criança repete nas brincadeiras as impressões que acabou de viver. 
Reproduz, imita. Para as menores, a imitação é a regra das brincadeiras”. Podemos, então, afirmar que as 
crianças se expressam pelo ato lúdico e é por meio desse ato que a cultura infantil ganha novos sentidos, 
se renova, desenvolve formas de convivência social, modifica-se e recebe novas informações e 
conhecimentos, a fim de se reconstruir a cada nova geração.  

A partir do brincar, a criança saboreia a vitória da aquisição de um novo saber fazer, incorporando-o às 
suas vivências. Assim, aos poucos, a criança irá compreender o mundo ao seu redor, testar habilidades 
físicas e funções sociais, aprender regras, colher os resultados positivos ou negativos de ações diversas, 
corrigindo o que deve ou não nas próximas brincadeiras. 

É importante ainda referir que o ato de brincar permite à criança extravasar os sentimentos. Isso auxilia 
na reflexão sobre as situações e cria várias alternativas de conduta para um desfecho mais satisfatório em 
relação aos seus desejos. Por meio do brincar, as crianças demonstram características sociáveis e 
procuram outras crianças com o intuito de se divertirem. A brincadeira em grupo favorece também a 
socialização e o entendimento de certos princípios da vida, tais como colaboração, liderança, respeito às 
regras e convivência harmônica com o grupo. 
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4. O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO BRINCAR  

Ao introduzir os jogos e as brincadeiras em um espaço escolar, é importante que o educador saiba que o 
objetivo principal deve ser fazer com que as crianças se desenvolvam por meio do ensino-aprendizagem. 
Sendo assim, a abordagem lúdica deve ser sempre bem planejada, tal como os demais conteúdos e 
atividades. O professor deve motivar e despertar interesses nos alunos, proporcionando às crianças a 
construção de seus próprios conhecimentos. A utilização das brincadeiras deve ser uma entre outras 
estratégias no processo do ensinar e precisa ser encarada como uma forma de trabalho pedagógico 
importante, que estimula o raciocínio e favorece a vivência de conteúdos e a relação com situações do 
cotidiano. 

Por outras palavras, enquanto educadores, precisamos utilizar as brincadeiras como uma ferramenta 
fundamental no processo de aprendizagem das crianças – aprender brincando ou, pelo menos, aprender 
de forma prazerosa é o lema em proposto. Assim, cabe aos professores criarem propostas pedagógicas que 
aliem o aprendizado e a grande diversão que os jogos e as brincadeiras proporcionam, visando ao 
desenvolvimento das crianças. A esse respeito, Kishimoto afirma: 

Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com 
vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. 
Desde que mantidas as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação 
intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as 
situações de aprendizagem. (KISHIMOTO, 2008, p. 36). 

 

Ao escolher uma atividade lúdica, o educador deve ter seus objetivos bem definidos, pois tal atividade 
pode ser realizada como forma de conhecer o grupo dos alunos em sala de aula ou promover o 
desenvolvimento de aprendizagens específicas – o brincar torna-se instrumento para lançar desafios 
cognitivos aos alunos e estimular a criatividade e a convivência. Nesse sentido, é importante que o 
professor saiba que o seu objetivo principal deve ser fazer com que as crianças se desenvolvam em seus 
aspectos cognitivos, sociais e emocionais.  

Paulo Freire (1996) afirma que o professor não pode ser um mero transmissor de conhecimentos, mais, 
sim, deve atuar como um mediador que percebe que o aluno aprende pela ação, pela prática. É necessário 
conhecer bem as fases do desenvolvimento infantil para perceber que, na Educação Infantil, os alunos 
estão em um processo de formação e, por isso, necessitam ser colocados perante situações novas, 
instigantes e motivadoras, que atraiam a sua atenção e, simultaneamente, a ajudem na plena aquisição de 
competências.  

Em suma, o professor pode contribuir efetivamente ao desempenhar o seu papel de ensinar de forma 
crítica, construindo as bases para o exercício da cidadania. Enquanto profissional, precisa atuar como 
aquele que possibilita a relação entre a criança e o conhecimento, indicando, a cada momento 
possibilidades de interagir com outros campos do saber. Valer-se de brinquedos, de jogos e de 
brincadeiras é um caminho viável. Partilhar experiências, estimular a imaginação da criança e fazê-la 
ultrapassar os seus limites criativos são metas alcançadas por meio do brincar em sala de aula. 

 

5. CONCLUSÃO 

O brincar faz parte da cultura infantil de todos os povos. Por meio dessa atividade, a criança aprende a ler 
o mundo, adquire conhecimento, aprende conceitos e valores e expressa emoções, tornando-se alerta, 
curiosa, crítica e confiante. Considerando as discussões apresentadas nesta pesquisa, é possível destacar 
que, por meio da ludicidade na Educação Infantil, a criança aprende a seguir regras, experimentando 
formas de comportamentos, socializando e descobrindo o mundo ao seu redor. O brincar consiste, 
portanto, em uma forma pela qual as crianças as se apropriam do mundo da imaginação, da imitação e da 
exploração. Mais do que uma mera atividade para “preencher o tempo”, o brincar tem funções cognitivas e 
afetivas para o desenvolvimento infantil, efetivando-se como um importante caminho para o crescimento 
pessoal e social da criança.  

Esta pesquisa mostrou que é de suma importância que a criança se desenvolva por meio das brincadeiras 
e que o professor entenda essa importância. A ludicidade tem um objetivo definido, com enfoque holístico 
– ou seja, além de ser prazerosa e de despertar a atenção da criança, ela trabalha a coordenação motora, o 
raciocínio lógico e o convívio social, ajuda a assimilar conceitos, atitudes e competências. Concluímos, 
então, com algumas palavras acerca dos benefícios do brincar na Educação Infantil. Ao longo desta 
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pesquisa, enfatizamos a importância do brincar e o papel do professor na inserção de tal componente em 
sala de aula. Como ressalta Freire (2002), a ludicidade é uma necessidade básica.  

Espera-se que esta pesquisa possa ser um convite à reflexão acerca da relevância do brincar na Educação 
Infantil, além de abrir caminho para pesquisas futuras que possam contemplar aquilo que não 
conseguimos abordar neste momento. 
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Capítulo 5 
 

A ludicidade na Educação Infantil 
 

Camila Camargo Tafarel 

Beatriz de Fatima Rodrigues 

Creusa Maria da Silva 

Edilângela Souza Silva  

Raquel de Matos Deiró Leal 

Rejane Tavares Sales de Souza Ribeiro  

 

Resumo: A busca pelo conhecimento cresce de maneira significativamente e para 

atender a demanda foi preciso também inovar na maneira como este conhecimento é 

repassado. A velocidade com que as tecnologias avançam, muitas vezes é mais rápida 

que a aquisição de saber lidar com ela por parte de educadores, o que acontece na 

maioria das vezes pela falta de recurso para buscar qualificação ou até mesmo, pelo alto 

custo para se adquirir aparelhos tecnológicos que tem suas versões atualizadas com 

frequência. Falando de educação, o profissional precisa ser criativo o suficiente para 

inovar em seus métodos de aprendizagem e tornar atrativo para os alunos, e neste 

momento nasce a ludicidade que é o tema proposto para esse artigo. O profissional da 

educação precisa ser consciente de sua responsabilidade para com o desenvolvimento 

das crianças as quais atende, estimulando sua criatividade, aumentando sua capacidade 

cognitiva, e ainda proporcionar a elas a vivencia de experiências lúdicas que as levem 

mais próximo as verdades de suas rotinas e do que as cercam. Através da ludicidade se 

permite ensinar a dividir, a ser paciente, respeitar as diferenças, lidar com suas 

frustrações, etc. Então a realização deste trabalho, baseou-se em pesquisas bibliográfica, 

fundamentada na reflexão de leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem como 

pesquisa de grandes autores referente a este tema. 

 

Palavras-Chave: Aprendizagem. Educação Infantil. Ludicidade. Professor. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma pesquisa baseada na docência da educação infantil, do qual o tema proposto tem grande importância 
e igual relevância na busca por criar um ambiente mais atrativo para crianças e que ele venha contribuir 
com processo evolutivo.  

O lúdico na educação infantil aposta em um aprendizado divertido, podendo traçar o perfil pessoal de cada 
criança atendida, observando seu comportamento durante as brincadeiras e assim, construindo para uma 
didática que venha a favorecer no desenvolvimento do aluno, como Huizinga (2003), confirma quando diz 
que: 

O lúdico é uma atividade antiga praticadas por sociedades primitivas, considerada como uma atividade 
cultural, com suas definições menos rigorosa e muito mais ampla, para buscar a essência e o prazer de 
brincar. Com isto chegou a chamar o homem de “homo Ludens” (homem que brinca), para ele a 
capacidade de jogar e brincar são tão importantes para a nossa espécie quanto o raciocínio e a construção 
de objetos. (2003, p.32). 

Diante disso justifica-se a escolha do tema, uma vez que as crianças estão iniciando cada vez mais nas 
escolas, saindo do seu núcleo familiar e vivenciando situações novas até aquele momento. 

Como interesse primordial destaca-se, o desenvolver de um material que possibilite através do seu 
desenvolvimento, conhecer a dinâmica das aulas dirigidas com o lúdico, aprendizagem que o brinquedo e 
os jogos podem ofertar.  

Os principais objetivos deste artigo foram conhecer de maneira mais minuciosa a defesa do direito da 
criança de brincar e também de direcionar as crianças ao conhecimento do lúdico, como também ainda, 
potencializar a criação a partir das brincadeiras que possibilitem vivenciar situações às quais serão 
apresentadas no decorrer de suas vidas, auxiliando na formação do seu caráter, refletindo em suas 
atitudes futuras para junto da sociedade. 

Utilizou-se para o desenvolvimento a pesquisa bibliográfica, atendo como fundamentadores os autores 
como Piaget, Vygotsky, Rousseau, Pestalozzi, entre outros, bem como pesquisas realizadas em, sites, livros 
e revistas eletrônicas, e principalmente em artigos que trazem uma abordagem da importância do tema 
proposto. 

 

2. A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A educação infantil é uma etapa importante e necessária na vida de crianças até os cinco anos de idade, 
pois é o primeiro um grande desafio, uma vez que é nessa etapa em que as crianças começam a conhecer 
coisas diferentes das aprendidas em seu núcleo. É na escola que eles enfrentam seus primeiros desafios, e 
precisam passar a confiar no educador, que só irá conquistar esse mérito se for criativo o suficiente para 
tornar o espaço físico da sala de aula, como um espaço desejado de se estar. 

Piaget (1999), dizia que as criança tem seu desenvolvimento psíquico desde seu nascimento, com isso 
todo estimulo é importante para que ela se torne um adulto que protagonize sua própria história.  

A escola é um ambiente de socialização e descobertas e que pode marcar de forma intensa a vida de uma 
criança, levando em consideração que o professor atuante na educação infantil, assume um papel de 
grande importância na vida de seus alunos, podendo até ser visto como inspirador. Por isso, esse 
profissional precisa estar sempre à frente, conhecendo as particularidades de seus alunos criando um 
método de trabalhar o coletivo respeitando a individualidade de cada um. 

“Para um trabalho pedagógico com jogos, além de resgatar o gosto dos alunos 
pela descoberta, pelo novo, o trabalho com o lúdico proporciona também o 
desenvolvimento das habilidades operatórias características desta faixa etária”. 
(Nunes, 1990, p.195). De acordo com Grando (2005, p.35) algumas vantagens 
dos jogos são: fixação de conceitos já aprendidos, introdução e 
desenvolvimento de conteúdo, interdisciplinaridade, criatividade e outros.   

 

Utilizar a ludicidade como ferramenta no processo de aprendizagem, requer muito mais do que apenas 
brincar com as crianças, e sim, necessário que as atividades sejam assistidas e planejadas, pensando 
sempre em qual o objetivo e em que aquela atividade irá impactar. Atreves de uma brincadeiras, as 



Educação Contemporânea - Volume 31 

 

 

37 

crianças da educação infantil podem se identificar enquanto seres humanos, bem como tornar-se mais 
independente. 

Para Vygotsky, citado por Wajskop (1999:35):  

 

A brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal que 
não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, 
determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um 
problema, sob a orientação de um adulto, ou de um companheiro mais capaz. 

 

É importante pontuar que para o bom desenvolvimento de uma criança em fase de aprendizagem é 
necessário que ela esteja amparada nos outros setores de sua vida e que venha de um base familiar sólida, 
para que com a intervenção dos professores na educação infantil possa identificar por um ser humano 
bem resolvido como Forest & Weiss (2003) explicam que: 

 

Devem ser incorporadas de modo integrado as funções de educar e cuidar com 
qualidade advinda de estudo, dedicação, cooperação e cumplicidade de todos os 
envolvidos, se buscado entender e valorizar o que cada criança pensa e sente; o 
que sabe sobre si e sobre o mundo. As situações de educar remetem situações 
de cuidado, auxiliando o desenvolvimento das capacidades cognitivas infantis, 
bem como das potencialidades afetivas, emocionais, sociais, corporais, estéticas 
e éticas. Forest & Weiss (2003) 

 

Sabe-se que muitas a tecnologia está se tornando cada vez mais comum nas educação, entretanto é de 
caráter emergencial que tanto os pais quanto educadores compreendam que não podemos permitir que as 
crianças sejam refém aos aparelhos eletrônicos. Os pais, principalmente nesse momento que se vive de 
restrições por conta da pandemia, se apegaram na comodidade de prender atenção dos filhos, que não 
podem participar de atividades coletivas, com aparelhos eletrônicos, com vídeos e jogos online. Então nas 
aulas remotas, alunos da educação infantil precisam do acompanhamento de pais ou cuidadores, o que 
muitas vezes tem sido difícil, porem neste momento vê-se como, utilizar o lúdico como ferramenta de 
aprendizado pode não ser tão fácil como parece, não é somente brincar. Com isso é preciso que a 
ludicidade venha acompanhada de um planejamento de qual é o objetivo a ser alcançado com aquela 
atividade e quais serão os impactos no desenvolvimento dos alunos que dela participarem 

Para Macedo (2005), o brincar infantil tem por finalidade é um processo importante na construção de 
conhecimentos e no desenvolvimento integral da criança, indiferentemente de seu perfil, grupo ou lugar 
onde vive, proporcionando a relação do real com o imaginário.  Através do brincar estimula a criança te, 
sua inteligência estimulada, possibilitando que com a liberação da imaginação permite. 

Em atividades lúdicas, é importante que os professores desenvolvam jogos e brincadeiras em grupos, que 
estimulem o trabalho em equipe oportunizando assim, que estes alunos aprendam como lidar com 
diversos sentimentos, sendo necessário a pratica de uma relação de respeito e cooperação entre os 
envolvidos, e desta forma, entendem-se a coletividade pode ser benéfica quando proposta para atividades 
em grupo. (RCNEI, 2008, vol. 1). 

Os professores precisam ter um planejamento das atividades a serem aplicadas e tem como aliada a 
ludicidade, a qual pode ser introduzida em atividades voltadas a música, poesias, brincadeiras, jogos, 
conto de histórias, fantoches e pinturas. Sendo importante a conscientização de que toda manifestação 
lúdica será favorável no processo de aprendizagem, permitindo que o professor identifique em cada um de 
seus alunos, qual destas intervenções culturais pode contribuir mais para o seu desenvolvimento, sem 
esquecer que é prudente levar em consideração a história de cada aluno, seus princípios, valores e quais a 
cultura da qual ele vem. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que a ludicidade já é reconhecida como uma ferramenta da educação infantil, ainda existe muito o 
que aprender sobre este tema. Principalmente por educadores que atuam muitas vezes sem muitos 
recursos e pode ser beneficiado com o uso da sua criatividade na criação de atividades lúdicas com 
objetivo de proporcionar aos seus alunos a oportunidade de aprender e a compreender qual seu papel no 
ambiente em que está inserido. 

As crianças estão iniciando cada vez mais cedo das escolas e ao sair da proteção do seu núcleo familiar é 
importante que ela veja a escola como um local agradável e seguro, o que é possível é conquistar com 
atividades lúdicas pois possibilita uma vivencia através de brincadeiras que simule situações às quais eles 
irão se deparar no cotidiano. 

Sem sombra de dúvidas a educação infantil nos dias de hoje é uma fase de importância imensurável na 
história das crianças, levando em consideração o fato de estar dividindo um espaço com diferentes 
pessoas, possibilitando assim além de aprender se adaptar a vivencia em uma sociedade e todas suas 
adversidades. 

Ficou claro que não se pode utilizar das brincadeiras simplesmente como um passar de tempo, mas 
utilizar sempre delas para passar uma mensagem ou potencializar o processo de aprendizagem. 
Ressalvando que podem-se utilizar intervenções culturais, criando atividades que realcem a sensibilidade 
dos alunos através da música, brincadeiras, teatro, literatura, jogos, artesanato e todos outros tipos de 
arte. 
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Capítulo 6 
 
Utilização do cinema no ensino de Sociologia: O que os 
professores têm a dizer? 
 

Elisandra Angrewski 

 

Resumo: As tecnologias da informação e comunicação possibilitam o contato com uma 

diversidade de recursos digitais que podem ser utilizados nos processos de ensino e 

aprendizagem. Entre esses recursos, destaca-se o cinema que pode estar presente na sala de aula 

como filme na íntegra ou através de trechos. A utilização de obras cinematográficas no ambiente 

escolar não é uma prática recente, no entanto, seu uso se intensificou com a presença, cada vez 

mais constante das tecnologias da informação e da comunicação. O uso do audiovisual na sala de 

aula proporciona inúmeras experiências sobre os limites e as possibilidades deste uso. Diante 

disso, este trabalho tem como objetivo analisar um evento intitulado Hora Atividade Interativa 

(HAI), organizado pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná, em que cento e vinte e sete 

professores de Sociologia das diversas regiões do Estado do Paraná discutiram e 

compartilharam experiências sobre a utilização de filmes e trechos de filmes no ensino de 

Sociologia na Educação Básica. Para a realização desta pesquisa foi efetuada a coleta e a análise 

documental de materiais e informações disponibilizados no Portal Dia a Dia Educação e de 

documentos internos que foram cedidos pela coordenação responsável pelo site, além de 

entrevista com técnicos pedagógicos envolvidos na realização do evento. Desta forma o que 

segue neste trabalho é inicialmente uma reflexão sobre a presença do cinema e dos trechos de 

filmes no ambiente escolar e na sequência tematiza-se o que os professores de Sociologia têm a 

dizer sobre a utilização do cinema na sala de aula a partir da análise de um debate online. 

 

Palavras-chave: Ensino de Sociologia. Cinema. Trecho de filmes. Hora Atividade Interativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

A procura por alcançar o sucesso no processo de ensino e aprendizagem levam os professores a lançar 
ma o de inu meros recursos e estrate gias que possam contribuir com esta empreitada. As novas Tecnologias 
da Informaça o e Comunicaça o – TIC podem contribuir nesta jornada, uma vez que sa o perceptí veis as 
mudanças ocorridas na sociedade em funça o e em raza o do uso das novas tecnologias, e a escola na o pode 
estar alheia a essas mudanças. Recentemente, os professores te m a  sua disposiça o inu meros aparatos, 
recursos e materiais que podem contribuir com os processos de ensino e aprendizagem. 

Nesta diversidade de possibilidades figura o cinema que, desde que o desenvolvimento te cnico 
proporcionou a invença o desta arte pelos irma os Lumie re, tem sido utilizado no campo educacional. 
Temas associados aos conteu dos curriculares podem surgir num filme como conseque ncia ou como 
objetivo principal, como e  o caso de filmes feitos com intença o dida tica2. No caso do ensino de Sociologia 
na Educaça o Ba sica– recorte aqui proposto – os filmes de ficça o te m muito a contribuir, uma vez que a obra 
cinematogra fica pode se constituir numa representaça o, simulaça o ou imitaça o das relaço es e estruturas 
sociais. 

Diante das inu meras possibilidades suscitadas pela utilizaça o do cinema surge a necessidade e a 
preocupaça o de ouvir o que os professores te m a dizer sobre a presença da se tima arte na sala de aula. 
Desta forma este trabalho, que e  parte dos resultados de uma pesquisa realizada durante o ano de 2014 
que integrou o artigo de conclusa o do curso de especializaça o em Mí dias na Educaça o, concentrou-se na 
ana lise de um encontro virtual intitulado Hora Atividade Interativa - HAI em que professores debateram 
sobre a utilizaça o de filmes e trechos de filmes no ensino de Sociologia. As ediço es da HAI foram 
promovidas nos anos de 2012 e 2013 pela Secretaria de Estado da Educaça o do Parana  – SEED-PR, e 
contaram, ao todo, com a participaça o de aproximadamente 16 mil professores (PARANA , 2013). 

Para a realizaça o desta pesquisa foi efetuada a coleta e a ana lise documental de materiais e informaço es 
disponibilizados no Portal Dia a Dia Educaça o3, de documentos internos que foram cedidos pela 
coordenaça o responsa vel pelo site, ale m das anotaço es pessoais da autora4 e de entrevistas realizadas com 
te cnicos pedago gicos da SEED-PR responsa veis pelo evento. 

Desta forma, o texto que segue propo e inicialmente uma reflexa o sobre a presença do cinema e dos trechos 
de filmes no ambiente escolar e na seque ncia tematiza o que os professores te m a dizer sobre o cinema na 
sala de aula a partir da ana lise de um debate online. 

 

2. CINEMA, EDUCAÇÃO E SALA DE AULA 

As tecnologias te m um papel fundamental na presença da se tima arte na sala de aula. Vive-se num 
momento em que a reproduça o te cnica da obra de arte, apesar de um processo relativamente novo, vem se 
desenvolvendo com intensidade crescente. Nunca as obras de arte foram reprodutí veis tecnicamente, em 
tal escala e amplitude, como em nossos dias. 

O filme se insere neste contexto, pois e  uma obra de arte de grande e significativo alcance, determinado, 
em grande parte, por sua reprodutibilidade. Antes das possibilidades – forjadas pela te cnica - da 
reproduça o em larga escala, a relaça o do pu blico com a arte era pautado na funça o ritualí stica da obra de 
arte que, inserida em determinada tradiça o, se constituí a num elemento í mpar. Uma obra de arte 
concebida na e poca renascentista tem um significado distinto daquele que se tem hoje porque, segundo 
Benjamin (2012, p. 25), o modo pelo qual se organiza a percepça o humana, o meio em que ela se da , na o e  
apenas condicionado naturalmente, mas tambe m historicamente, e por isso varia em e pocas distintas.  

No u ltimo se culo e neste que se inicia a percepça o humana esta  centrada naquilo que pode ser captado 
pelo olhar. Para o homem moderno as imagens cinematogra ficas sa o infinitamente significativas. O cinema 
ao utilizar aparelhos capazes de penetrar o a mago da realidade, expande o mundo dos objetos dos quais 
tomamos conhecimento, tanto no campo visual, como sensorial, aprofundando a percepça o humana. Neste 

                                                                    

2Segundo Genevieve Jacquinot, em seu livro “Imagem e Pedagogia” (2006), os filmes de intença o dida tica sa o aqueles produzidos 
especialmente para fins educacionais nas mais diferentes a reas. 
3Portal Educacional da Secretaria de Estado da Educaça o que veicula os encontros virtuais. 
4A autora atuou como te cnica pedago gica do Portal Dia a Dia Educaça o a frente da pa gina da disciplina de Sociologia no perí odo de 
2010 a 2013, desenvolvendo diversas atividades, inclusive recortes de filmes. Neste sentido e  importante destacar que a autora deste 
texto esta  diretamente implicada em algumas situaço es aqui descritas e analisadas, portanto, muitas informaço es sa o oriundas da 
memo ria e de anotaço es pessoais. 
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sentido o cinema pode, pela pedagogia que veicula, ser um aparato sociocultural envolvido com a 
transformaça o da sociedade. 

A constataça o indiscutí vel do alcance desse novo complexo cultural em diferentes contextos, aliando os 
meios de comunicaça o convencionais e as novas tecnologias, merece lugar de destaque nos processos de 
ensino e aprendizagem formais. Sobre isso Napolitano (2009, p. 11) argumenta que o trabalho com o 
cinema na escola, possibilita ajuda -la “a reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o 
cinema e  o campo no qual a este tica, o lazer, a ideologia e os valores mais amplos sa o sintetizados numa 
mesma obra de arte”. 

No entanto, no modelo de escola vigente5, os filmes na í ntegra dificilmente encontram espaço e acabam 
ficando submetidos a s lo gicas de exceça o e dificilmente integram a rotina da sala de aula. E  neste contexto 
que o trecho de filme se apresenta como possibilidade de inserça o do cinema nas aulas. 

Os trechos de filmes permitem ao professor abordar tanto a linguagem cinematogra fica quanto se valer 
dos temas por ele tratados, pois ambos propiciam a reflexa o sobre a produça o cultural. No campo 
institucional os trechos de filmes se apresentam como recursos reconhecidos nos processos de ensino e 
aprendizagem. O Ministe rio da Educaça o, atrave s do Guia de Tecnologias Educacionais Ediça o 2013 
apresenta os trechos de filmes como uma tecnologia educacional que pode qualificar as pra ticas dida tico-
pedago gicas do ensino regular. 

 

trechos de Filmes podem ser utilizados como uma alternativa educacional para 
a investigaça o de temas, conceitos e conteu dos que compo em as disciplinas 
escolares. Essa possibilidade de trabalho com o trecho de filme na sala de aula, 
se da  a partir do entendimento de que os filmes podem complementar, 
enriquecer, ampliar e aprofundar os temas trabalhados nas diversas disciplinas 
do currí culo. Nesse sentido, os trechos das obras cinematogra ficas podem ser  
entendidos como textos que convidam a  leitura e a  interpretaça o audiovisual, 
mostrando-se como uma pra tica pedago gica importante. (BRASIL, 2013, p.35). 

 

As propostas inscritas em 2012 foram avaliadas por um comite  te cnico-cientí fico, sob a coordenaça o do 
MEC e do Instituto de Informa tica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As propostas 
consideradas pre -qualificadas como referencial de qualidade integraram o Guia de Tecnologias 
Educacionais 2013. A refere ncia aos trechos de filmes presente no guia diz respeito especificamente 
a queles disponí veis no Portal Dia a Dia Educaça o que e  uma ferramenta tecnolo gica integrada ao site 
institucional da Secretaria de Estado da Educaça o do Parana  e tem o intuito de disponibilizar serviços, 
informaço es, recursos dida ticos e de apoio para toda a comunidade escolar. (ANGREWSKI, et al, 2013, p. 
5344). 

 

2.1 COM A PALAVRA: OS PROFESSORES 

A fim de aprofundar a compreensa o sobre a utilizaça o de filmes e trechos de filmes na sala de aula, optou-
se aqui pela ana lise dos debates da Hora Atividade Interativa de Sociologia intitulada O uso de filmes na 
aula de Sociologia. Este evento, que contou com a participaça o de 127 professores e aconteceu no dia 26 de 
novembro de 2012, nos perí odos da manha , a s 10h20min, e da tarde, a s 16h30min, com duraça o de 50 
minutos cada turno. A mediaça o dos debates ficou sob responsabilidade dos te cnicos pedago gicos de 
Sociologia do Departamento de Educaça o Ba sica e do Portal Dia a Dia Educaça o e da te cnica responsa vel 
pela pa gina de Cinema, tambe m do Portal Dia a Dia Educaça o. 

O debate acerca do tema proposto foi organizado em dois momentos. No primeiro discutiu-se o uso das 
novas tecnologias da informaça o e comunicaça o e suas possibilidades na aula de Sociologia. Perguntados 
sobre quais os recursos relacionados a s novas tecnologias da informaça o e da comunicaça o mais 
utilizavam em suas aulas, os professores manifestaram diversas opinio es. Uma professora participante 
afirmou: “Todos os conteu dos apresento com a TV Multimí dia (slides) e depois com recortes e utilizo 

                                                                    

5 A escola ainda esta  organizada de forma a conceber o currí culo como um rol de conteu dos, de disciplinas articuladas a  seriaça o e 
vinculados ao aspecto espaço-temporal. 
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textos, revistas e o LDP parra [sic] complementar.” (Professora A) (PARANA , 2015). Enquanto que outro 
professor foi catego rico ao afirmar que “Os filmes sa o os recursos mais utilizados em minhas aulas.” 
(Professor B) (PARANA , 2015). 

Ainda sobre as possibilidades que as tecnologias da informaça o e comunicaça o proporcionam, uma 
professora comentou: “Eu trabalho sociologia de modo interdisciplinar, com ví deos, textos, poemas, 
mu sicas, produça o textual, etc” (Professor C) (PARANA , 2015). Estas participaço es reforçam a ideia de que 
as novas tecnologias na o substituem as pra ticas ja  consolidadas no espaço escolar. Na o se trata de 
abandonar os livros ou o quadro de giz, mas sim “integrar texto escrito, comunicaça o oral, escrita, 
hipertextual, multimí dia. Aproximar as mí dias, as atividades, possibilitando que [os alunos] transitem 
facilmente de um meio para outro, de um formato para outro” (MORAN, 2000. p. 31). 

No segundo momento do evento, as intervenço es versavam sobre possí veis encaminhamentos 
metodolo gicos para o uso de cinema em sala de aula. Neste momento a equipe mediadora apresentou tre s 
trechos de filmes6 e questionou os participantes sobre possí veis encaminhamentos para o trabalho com os 
trechos apresentados. As participaço es dos professores, ale m de apontarem conteu dos ou tema ticas 
possí veis de serem abordados a partir dos trechos assistidos, tambe m indicavam estrate gias de trabalho. 
Um professor participante explica que utilizou um dos trechos apresentados7 com os alunos do segundo 
ano: 

trabalhei com os alunos do 2º ano referente ao conteu do ideologia e os meios de 
comunicaça o. Antes pore m, passei o ví deo com a esto ria cla ssica, a qual no s 
conhecemos, dai levantei o debate sobre as ideologias e os meios de 
comunicaça o.  (Professor D) (PARANA , 2015). 

 

Importante destacar que os participantes demonstraram preocupaça o constante quanto ao uso do filme 
com planejamento. As seguintes afirmaço es expressam essa preocupaça o: 

 

no meu cole gio o filme so  pode ser trabalhado com planejamento pre vio e creio 
que isso qualifica o trabalho, pois na o passamos o filme so  por passar, mas com 
intencionalidade. O trabalho se efetiva com propriedade. (Professor E) 
(PARANA , 2015). 

filme [sic] na o deve ser usado apenas como uma espe cie de tapa-buraco. Os 
estudantes devem ter sempre algum tipo de tarefa baseada no que foi visto, seja 
um simples questiona rio ou a produça o de uma resenha. “Por experie ncia 
pro pria, prefiro os debates”, diz. “A opinia o dos alunos acerca dos filmes, 
geralmente oriunda do senso comum, manifestada atrave s do estí mulo do 
professor a  discussa o, pode ser a mate ria-prima para redirecionar o debate 
rumo ao pensamento sociolo gico.” (Professor F) (PARANA , 2015). 

 

Esses comenta rios esta o e consona ncia com o que Moran (1995) aponta sobre formas inadequadas de 
usar um ví deo na sala de aula. 

ví deo-tapa buraco: colocar ví deo quando ha  um problema inesperado, como 
ause ncia do professor. Usar este expediente eventualmente pode ser u til, mas se 
for feito com freque ncia, desvaloriza o uso do ví deo e o associa -na cabeça do 
aluno- a na o ter aula. 

ví deo-enrolaça o: exibir um ví deo sem muita ligaça o com a mate ria. O aluno 
percebe que o ví deo e  usado como forma de camuflar a aula. Pode concordar na 
hora, mas discorda do seu mau uso. 

                                                                    

6 Foram apresentados trechos dos filmes: Segunda –Feira ao Sol de  Fernando Leo n de Aranoa; Mafalda de Carlos Ma rquez.; e Delí rios 
de Consumo de Becky Bloom de P. J. Hogan. 
7O trecho em questa o integra o filme Segunda Feira ao Sol, do diretor Fernando Leo n de Aranoa. O filme mostra o drama das 
personagens Santa, Jose  Soarez, Lino e Amador, ex-opera rios do estaleiro naval, Aurora. A perda de seus empregos gerada pelo 
fechamento da empresa, na o reflete um desemprego tempora rio, mas sim, uma crise estrutural, na qual suas ocupaço es, 
irremediavelmente, foram anuladas. O trecho apresentado acontece quando Santa faz bico de baba . A personagem le  para o menino o 
conto “A Cigarra e a Formiga. 
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ví deo-deslumbramento: O professor que acaba de descobrir o uso do ví deo 
costuma empolgar-se e passa ví deo em todas as aulas, esquecendo outras 
dina micas mais pertinentes. O uso exagerado do ví deo diminui a sua efica cia e 
empobrece as aulas. 

ví deo-perfeiça o: Existem professores que questionam todos os ví deos possí veis 
porque possuem defeitos de informaça o ou este ticos. Os ví deos que apresentam 
conceitos problema ticos podem ser usados para descobri-los, junto com os 
alunos, e questiona -los. 

so  ví deo: na o e  satisfato rio didaticamente exibir o ví deo sem discuti-lo, sem 
integra -lo com o assunto de aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais 
importantes. (MORAN, 1995. p. 29-30).  

 

Durante a execuça o desses momentos foram lançadas oito enquetes que tratavam, desde o perfil 
profissional do participante, passando por questo es especí ficas da tema tica tratada, ate  a avaliaça o do 
evento. 

Sobre o perfil do professor participante se observou que 39% sa o da a rea de conhecimento necessa ria 
para prestar concurso para professor de Sociologia na rede pu blica do Parana . A segunda disciplina/a rea 
do conhecimento que apresentou o maior nu mero de profissionais atuando como professores de 
Sociologia e que participaram do evento foi Pedagogia com 38%. 

 

Figura 1– Resultado da enquete da Hai – Formaça o 

 Fonte: Parana  (2015) 

 

A segunda enquete lançada no evento versava sobre como os participantes ficaram sabendo da HAI. Trinta 
e oito por cento ficou sabendo do evento pelo Portal Dia a Dia Educaça o. Pode-se interpretar que o pu blico 
participante costuma acessar o Portal Dia a Dia Educaça o e, por isso, e  um pu blico que tem certa 
familiaridade com a tecnologia.  

Outra enquete tratava sobre a freque ncia de utilizaça o de filmes ou trechos de filmes a aula de Sociologia e 
50% dos participantes sinalizou utilizar duas vezes ao me s, enquanto que 25% afirmou utilizar quatro 
vezes ao me s ou mais. 
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Figura 2 – Resultado da enquete da HAI – utilizaça o de filmes 

Fonte: Parana  (2015) 

 

Nas intervenço es proferidas sobre as vantagens do uso do cinema na sala de aula, alguns participantes 
comentaram que: 

os filmes e trechos de filmes fornecem a oportunidade de ampliar as dicusso es 
[sic] pertinentes aos assuntos trabalhados ou como forma de introduzir um 
determinado tema. O trabalho e  levar a compreeensa o [sic] do expectador sobre 
as intenço es reais do que sera  apresentado. (Professor G) (PARANA , 2015). 

acredito que filme e  uma boa estrate gia para desenvolver o senso critico [sic] do 
aluno, e mexer com seu imagina rio e ate  sentimento. (Professor H) (PARANA , 
2015). 

 

Esses comenta rios reforçam o entendimento de que “ver filmes e  uma pra tica social ta o importante, do 
ponto de vista da formaça o cultural e educacional das pessoas, quanto a leitura de obras litera rias, 
filoso ficas, sociolo gicas e tantas mais.” (DUARTE, 2002. P. 17). 

Dentre as demais enquetes lançadas se evidencia uma que versava sobre o uso de obras cinematogra ficas 
completas ou de trechos de filmes. Nesta enquete 100% dos respondentes afirmaram preferir trabalhar 
com trechos de filmes.  

 

Figura 3 – Resultado da enquete da Hai – Utilizaça o de trechos de filmes 

Fonte: Parana  (2015) 

 

Ale m do resultado da enquete, alguns comenta rios como o da Professora G reforçam a prefere ncia e a 
viabilidade do uso de trechos de filmes: 
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os recortes de filmes e  [sic] mais produtivo, desta forma podemos concentrar a 
tema tica, caso contra rio podemos correr o risco de fazer o aluno perder o foco 
de uma discussa o [sic], numa produça o extensa.. (Professor I) (PARANA , 2015). 

 

A ideia de produtividade pode estar aqui associada a  questa o do tempo no espaço escolar. A rotina escolar 
da Educaça o Ba sica exige determinados requisitos curriculares, como conteu dos, seriaça o, disciplinas, 
hora rios, etc., e o cinema, quando transposto na í ntegra para essa realidade apresenta limitaço es no seu 
uso, e parte do seu potencial se perde diante da rotina escolar que preve , entre outras coisas, um tempo 
dia rio para cada disciplina que varia, constantemente, entre 50 e 60 minutos. 

As disciplinas que contam com ate  duas aulas semanais te m limitaço es no trabalho com o filme na í ntegra, 
cujo tempo de duraça o raramente e  inferior a setenta minutos8. Esse e  o caso da disciplina de Sociologia. 
Diante das dificuldades de adequaça o entre obra cinematogra fica e realidade escolar, e  comum os 
professores trabalharem com arranjos internos que se traduzem, normalmente, na troca de aulas com 
outros professores ou na fragmentaça o do filme em partes de trinta ou quarenta minutos cada. Esta 
segunda situaça o implica num caso recorrente na sala de aula, que e  a utilizaça o de tre s ou quatro aulas 
para a apresentaça o de um u nico filme. 

Sobre a utilizaça o de trechos de filmes disponí veis no Portal se destacam dois comenta rios dos professores 
participantes que demonstraram conhecer e utilizar os trechos de filmes disponí veis no Portal. 

 

de fato eu sempre utilizei os recortes de filmes do PORTAL ja  que ficam bem 
melhores para passar aos alunos! (Professor J) (PARANA , 2015). 

Delirios [sic] de Consumo. Esse recorte eu uso via PORTAL em todos os anos 
junto aos alunos do 2 ano. (Professor K) (PARANA , 2015). 

 

Duas razo es podem ser ressaltadas para a utilizaça o destes trechos de filmes. Inicialmente porque os 
trechos la  disponí veis ja  trazem uma indicaça o pedago gica e isso facilita o processo de seleça o. Outra 
facilidade e  que os trechos ja  esta o no formato adequado para serem utilizados nas Tvs Multimí dia9. 
Apesar da existe ncia de inu meras tecnologias que permitem a reproduça o de trechos de filmes, os 
materiais do Portal ainda sa o elaborados tomando como refere ncia os televisores instalados nas salas de 
aula em 2007 e por isso os trechos para download esta o no formato AVI10 que e  compatí vel com o formato 
do sistema dos televisores disponí veis nas escolas. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos debates ocorridos na Hora Atividade Interativa sobre utilizaça o de recursos associados ao cinema 
pelos professores da rede, chamou a atença o o alto nu mero de professores que afirma utilizar o cinema em 
sala de aula. Cem por cento dos participantes respondentes de uma das enquetes afirmaram utilizar filmes 
ou trechos de filmes pelo menos uma vez ao me s. Esse nu mero esta  diretamente associado ao perfil de 
profissional que participou da HAI que e  um pu blico ja  familiarizado com a tecnologia e com seu uso, isso 
pode ser observado a partir de algumas caracterí sticas. 

Trinta e oito dos profissionais participantes ficaram sabendo do evento pelo Portal Dia a Dia Educaça o, ou 
seja, sa o professores que tem algum ou muito contato com o Portal, pois, para participar da HAI foi 
necessa rio se logar no ambiente virtual onde o evento aconteceu, o que requer cadastro no Portal e 
utilizaça o frequente, para que sua senha na o expire. Precisavam, tambe m, navegar no ambiente e localizar 
o espaço onde o evento estava acontecendo, o que requer certo conhecimento da lo gica de navegaça o do 
Portal. Ale m disso, e  necessa rio ter habilidade para acompanhar um chat online que tem, por sua natureza, 
movimento e ritmo especí ficos. 

                                                                    

8O longa-metragem e  a produça o cuja duraça o no Brasil e  superior a setenta minutos. 
9As tvs multimí dias, tambe m conhecidas como tvs pendrive, sa o  televisores de  29 polegadas com entradas para VHS, DVD, carta o de 

memo ria, pendrive e saí das para caixas de som e projetor de multimí dia. Fora, instaladas em, aproximadamente, 22 mil salas de aula 

em 2007. (PARANA  2007). 

10Audio Video Interleave – AVI - e  um formato encapsulador de a udio e ví deo criado pela Microsoft. 
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Sendo assim, se pode inferir que o professor participante da HAI na o e  um profissional que esta  alheio a 
presença das tecnologias da informaça o e comunicaça o, ao contra rio, as usa, principalmente a internet, 
certa freque ncia. Por participar voluntariamente de um evento online que na o certifica, este profissional 
tem motivaço es pessoais que o conduz ao aperfeiçoamento e a utilizaça o das tecnologias. 

Apesar deste perfil, foi possí vel observar algumas dificuldades que dizem respeito a  metodologia para o 
uso de cinema em sala de aula. Durante a HAI de Sociologia essa dificuldade foi percebida enquanto os 
professores relatavam suas experie ncias com o uso de trechos de filmes. Seus relatos narram diversos 
trabalhos desenvolvidos, sobre as mais variadas tema ticas, mas poucas intervenço es revelam alguma 
sistematizaça o metodolo gica desses trabalhos, apesar da insiste ncia da equipe mediadora em obter 
informaço es sobre os procedimentos adotados pelos professores. 

Essa situaça o demonstra que e  necessa rio investimento nos processos de formaça o, considerando que as 
pra ticas pedago gicas que se desenvolvem com a utilizaça o de trechos de filmes, e das tecnologias da 
informaça o e comunicaça o, de maneira geral, orientadas por metodologias especí ficas, podem contribuir 
com a formaça o plena dos alunos. A utilizaça o aleato ria e desregrada, por sua vez, favorece a subutilizaça o 
dos trechos de filmes, conduzindo a situaço es ja  condenadas quando se tornam frequentes na sala de aula. 
A utilizaça o de ví deos, a udios, filmes na í ntegra e trechos de filmes como tapa buraco, enrolaça o, 
deslumbramento, ou sem posterior debate (MORAN, 1995), sa o exemplos de situaço es que a ause ncia de 
formaça o para a utilizaça o desses recursos pode conduzir. 

Considerando que a proposta deste trabalho na o era formular propostas para o uso do cinema em sala de 
aula, mas sim verificar o que os professores te m a dizer sobre o assunto, acredita-se que os objetivos foram 
atingidos, pois, evidenciou-se que os filmes e os trechos de filmes tem um potencial que na o deve ser 
menosprezado pelo professor na sua pra tica pedago gica. Sendo assim esse trabalho contribui na 
ampliaça o dos debates sobre a importa ncia da utilizaça o do cinema na sala de aula. 

Estudar e conhecer as TIC, refletir sobre seu potencial e fornecer elementos para a exploraça o de fontes 
alternativas para as atividades de ensino sa o passos indispensa veis para abrir novas possibilidades e 
perspectivas de aprendizagem na sociedade contempora nea. 
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Capítulo 7 

 

Inclusão o direito de ser diferente: Um olhar através 
da  arteterapia 
 

Lípio Emanuel Bezerra Lourenço  

Égle Pires Santos 

 

Resumo: As temáticas inclusão e acessibilidade educacional através da arte têm sido 

cada vez mais discutidas na atualidade, pelo sistema educacional. A arte traz 

contribuições para o desenvolvimento e inclusão das crianças com deficiência, nas 

questões educacionais, familiares e sociais. O objetivo deste artigo é promover a 

construção de uma discussão teórica, acerca das transformações possibilitadas pela arte 

na acessibilidade e inclusão educacional da criança com deficiência, sob o olhar da 

Arteterapia, bem como pretende demonstrar de que forma a arteterapia pode ser um 

objeto facilitador para que família, educadores e escola possam contribuir nos processos 

de aprendizagem, desenvolvimento e inclusão educacional destas crianças. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, desenvolvida através de uma revisão bibliográfica. Serviram 

de base para o levantamento literário livros, artigos, periódicos e trabalhos de conclusão 

de curso (TCC). Após as leituras, percebeu-se que a arteterapia pode contribuir para 

desmistificar estigmas e estereótipos acerca da acessibilidade e inclusão educacional das 

crianças com deficiência, sobretudo na sua aprendizagem e desenvolvimento através da 

arte, auxilia educadores, família e sociedade à acharem novos caminhos para lidarem 

com a deficiência da criança. 
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1. INTRODUÇÃO 

A arteterapia é um tema presente na educação e nos diversos campos de atuação escolar, mas, no caso da 
Educação Especial, assume características especiais ao que refere-se à inclusão escolar da criança com 
deficiência através da arte. Este artigo procura dentro de uma perspectiva de sensibilização responder a 
uma necessidade emergente no campo educacional inclusivo, no que diz respeito as estratégias inclusivas 
de acessibilidade educacional buscadas na arte, para o desenvolvimento, ensino-aprendizagem e inclusão 
educacional da criança com deficiência, juntamente com os avanços possibilitados por ela nas questões 
educacionais, familiares e sociais. 

Com os avanços e impasses que o sistema educacional vem perpassando nos dias atuais, é importante a 
realização de uma análise mais acurada sobre o papel exercido pela família, sociedade e escolas nas suas 
atitudes, padrões e valores, na busca de saídas para a melhor integração da criança com deficiência no 
sistema educacional inclusivo. 

A aprendizagem não se restringe apenas ao que acontece no espaço educacional (escola e sala de aula), 
mas está presente em todos os contextos em que o aprendiz, sujeito de conhecimento, está inserido, quer 
seja na família, comunidade, trabalho ou em qualquer outro espaço vital. 

Ciornai (2004) reconhece a arteterapia como o termo que designa a utilização de recursos artísticos em 
contextos terapêuticos. Para a autora, a arteterapia possibilita, oportuniza e estimula o indivíduo nos 
processos de autoconhecimento, criatividade e transformação pessoal, objetivando resgatar a autoestima, 
ampliar as percepções que o indivíduo tem do mundo e consequentemente levá-lo a mudanças de atitudes. 

A arteterapia possibilita o enlace de diversas áreas do conhecimento, dentre elas, a educação. Conhecendo 
e explorando os recursos arteterapêuticos, o educador poderá estar propiciando aos alunos com 
deficiência novas experiências de autoconhecimento, descobertas que os ajudarão nos processos de 
desenvolvimento, ensino-aprendizagem e inclusão educacional. Portanto, ao favorecer o desenvolvimento 
da sensibilidade e da percepção estética, o ensino da arte durante a infância proporciona às crianças uma 
leitura e interpretação ao seu modo, do mundo ao seu redor e, assim, transformem-se e o transformem. 

Entretanto, a arteterapia, além de proporcionar consideráveis progressos para o desenvolvimento das 
crianças com deficiência, é uma oportunidade para que se possa avançar nas questões familiares, 
educacionais e sociais, respaldando os benefícios que podem ser alcançados através da arte, a partir da 
participação e do envolvimento (família e escola) na vida destas crianças. 

Este artigo tem como objetivo a construção de uma discussão teórica, acerca das transformações 
possibilitadas pela arte na acessibilidade e inclusão educacional da criança com deficiência, sob o olhar da 
Arteterapia, bem como pretende demonstrar de que forma a arte pode ser um objeto facilitador para que 
família, educadores e escola possam contribuir na vida destas crianças em seus processos de 
aprendizagem, desenvolvimento e inclusão educacional. 

A pesquisa justifica-se pela a relevância do tema proposto, contribuir para desmistificar estigmas e 
esteriótipos acerca da acessibilidade educacional fornecida às crianças com deficiência, no que diz 
respeito ao seu aprendizado, desenvolvimento e inclusão educacional através da arteterapia e trazer mais 
clareza sobre as barreiras enfrentadas pela família e educadores no processo de inclusão escolar destas 
crianças. 

O presente artigo é resultado de um estudo qualitativo a partir de uma revisão bibliográfica de caráter 
narrativo e está estruturado da seguinte forma: introdução contendo uma breve contextualização a 
respeito da temática, bem como objetivo e justificativa da pesquisa; procedimentos metodológicos, 
onde será descrita a metodologia utilizada para a concepção deste trabalho; resultados e discussões 
contendo uma revisão literária do tema tratado a partir de autores nacionais e internacionais; e as 
considerações finais contendo os achados nessa pesquisa. 

 

2. METODOLOGIA 

A proposta de analisar as transformações possibilitadas pela arte na acessibilidade e inclusão educacional 
da criança com deficiência, sob o olhar da Arteterapia, é de imenso questionamento acadêmico, para tal, o 
propósito geral da pesquisa foi reunir conhecimentos sobre um tópico, ajudando na fundação de um 
estudo significativo para a educação. Nesse sentido, optou-se por um estudo qualitativo a partir de uma 
revisão bibliográfica, trata-se de um estudo direto em fontes científicas, que não precisa recorrer 
diretamente aos fatos/fenômenos da realidade empírica (OLIVEIRA, 2008). 
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Para o levantamento literário realizou-se uma busca em livros, artigos, periódicos e trabalhos de 
conclusão de curso (TCC) cujas bases de dados: Scielo, Periódicos Capes e Pespsic. Foram utilizados, para 
busca dos artigos, os seguintes descritores e suas combinações na língua portuguesa: “arte”, 
“arteterapia”, "acessibilidade", “criança com deficiência”, “desenvolvimento”, "escola", “inclusão” e 
“família”. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em 
português; artigos que retrataram a temática referente à revisão literária e artigos publicados e indexados 
nos referidos bancos de dados nos últimos dez anos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma educação de qualidade para todos contende-se, entre outros fatores, a atribuição de novas dimensões 
na escola no que consiste as práticas de acessibilidade e inclusão educacional da pessoa com deficiência, 
ela deve ser provedora da valorização das diferenças, resgatando e respeitando a diversidade cultural. 

Para Silva (2014) a Educação Especial deve fornecer ao educador serviços necessários para à atualização 
de suas habilidades. Dessa forma, o educador precisa está apto em sua dinâmica de ensino e apoio, para 
auxiliar a criança com deficiência no processo de inclusão escolar, na sua aprendizagem e 
desenvolvimento. Sendo assim, incluir significa oferecer apoio para professores e alunos. 

Entender a deficiência é um valor universal. Entender as diferenças, é o primeiro passo para o processo de 
inclusão educacional. Nesta perspectiva, Mantoan (2006, p.16) afirma que: “a inclusão propõe a 
desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi rompida por formas 
segregadoras de ensino especial e regular”. 

A autora ainda relata que para se alcançar os ideais da igualdade seria necessário eliminar as 
desigualdades sociais e permanecer com as desigualdades naturais, pois estas são indiferentes aos 
preconceitos gerados pelas relações de domínio social (MANTOAN, 2006). 

Portanto, a inclusão educacional propõe a construção de uma educação pautada na igualdade para todos, 
no tocante a inserção da pessoa com deficiência ou não nas escolas de ensino regular, fornecendo à 
acessibilidade de atendimentos específicos a todos. 

Diante desses conceitos, a inclusão educacional não se trata de dar lugar ao diferente, é reconhecer que as 
pessoas com deficiência sempre tiveram seu lugar, e que na maioria das vezes a sociedade se recusa a 
enxergar. O ato de incluir implica nas mudanças de paradigmas, em olhar para o mundo com outro ângulo, 
ou seja, é aprender à lidar com as diferenças. 

A educação inclusiva historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização 
como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais 
reprodutoras da ordem social (BRASIL, 2006). 

A partir dos anos de 1990, toma-se como marco, a Declaração de Salamanca que “define políticas, práticas 
e ações governamentais na Educação Especial, no qual sugere a promoção de uma educação para todos” 
(UNESCO, 1994). Com este marco histórico, o movimento de inclusão escolar ganhou abertura tanto 
nacional quanto internacionalmente, considerando-a como novo paradigma educacional que reconhece o 
direito de todas as crianças a educação no sistema regular de ensino (REILY, 2010), trazendo avanços na 
democratização da escola regular de ensino. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
1996, retificada em 2013 trata, especificamente, no Capítulo V, da Educação Especial. "Entende-se por 
educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação" (art. 58, V). 

Portanto, à modalidade de educação oferecida nos dias atuais, no tocante a pessoa com deficiência, 
perpassa transversalmente todos os níveis de ensino, desde a educação infantil ao ensino superior, trata-
se de um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que oferecem diferentes alternativas 
de atendimento. 

Nas ultimas décadas, muito se tem debatido sobre um Sistema Educacional Inclusivo, no qual uma 
educação inclusiva de qualidade para todos deve atribuir novos paradigmas educacionais na escola no que 
retrata-se à participação da família, interligada à aceitação e valorização da diversidade, para estabelecer 
relações eficazes para favorecer atendimento igualitário para todos. 
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Sigolo (2004, p. 189) afirma que à família é um espaço de socialização infantil, pois se constitui como 
mediadora na relação entre a criança e a sociedade. Sendo assim a autora, considera a família como o 
primeiro sistema no qual o indivíduo a partir de atividades e relações interpessoais vivenciadas se 
desenvolve. 

Para que se possa construir uma família inclusiva e participativa na escola, é preciso antes de qualquer 
coisa, de toda uma mudança em sua estrutura e no pensamento dos seus componentes, para nortear e 
desencadear essas pessoas à real aceitação da criança com deficiência. 

As crianças são como a arte: pura expressão, todos os seus sentidos estão despertos a cada momento. Elas 
são chamadas por aquilo que lhes interessa, por uma curiosidade que as põe em movimento, tem um certo 
jeito para aprender, aproximando-se de algo que lhes interessa, movidas pela curiosidade, pela 
observação, pelo o desejo de sentir e conhecer, tocar, olhar e trazer de alguma forma para si aquela 
experiência. Muitas vezes, trazem questões de suas vidas em seus trabalhos de arte, desenham e pintam 
contando histórias, trazendo realidades que elas vivenciam com a família ou até mesmo em sociedade. 

Vigotski (2001) reconhece a arte como o social em nós. Não se trata de um social distante que o indivíduo 
acessa quando quer. O social a que se refere é algo que participa da estrutura de cada pessoa, que 
convive em uma sociedade repleta de história, em seus processos de pensamento, de emoção, de 
reconhecimento de si, dos outros, do mundo e de tudo o que a cerca e que a ela diz respeito. 

A análise psicológica da arte empreendida por Vigotski permite reconhecer e destacar que a arte educa. 
Ela é, por excelência, a atividade que propicia a educação dos sentimentos do homem social. É próprio da 
arte, e somente dela, ser a técnica social do sentimento. 

Partindo desta perspectiva no ano de 2000 no Brasil, aconteceu a realização do V Congresso Nacional de 
Arte-Educação na Escola Para Todos e o VI Festival Nacional de Arte Sem Barreiras, no qual reuniu 
educadores, educadores especiais, arteeducadores e demais profissionais. O evento trouxe o 
reconhecimento da arte na perspectiva da inclusão, como linguagem integrativa para a superação de 
barreiras e aproximação da diversidade dos grupos culturais, no qual, visou-se uma sociedade inclusiva 
(ANDRIES, 2014). 

A arteterapia também é fruto da diversidade, ela envolve duas palavras que se completam e se 
interrelacionam: Arte e Terapia. A partir destas duas palavras, pode-se definir arteterapia como sendo o 
uso da arte dentro de um processo terapêutico (VALLADARES, 2004). Quando inserida no contexto 
educacional inclusivo, possibilita ao educador trabalhar com a criança com deficiência, através da 
expressão verbal e não verbal, diferentes formas de autoconhecimento, para o seu crescimento pessoal. 

Na educação, a arteterapia pode auxiliar no desenvolvimento psicopedagógico das atividades e dinâmicas 
de grupo realizadas em sala de aula. A escola tem a missão de educar o indivíduo, sendo provedora do seu 
desenvolvimento, aprendizado e relação com o mundo, para assim formá-lo. 

Martins (2006), reconhece a educação como um "processo de ação da sociedade sobre o educando, 
visando integrá-lo segundo seus padrões sociais, econômicos, políticos e seus interesses". Sendo assim, os 
profissionais da educação mediante essa responsabilidade, precisam ter abertura e conhecimento do 
mundo em que vivem, absorvendo o que de positivo dele emana e aprendendo com as influências 
negativas. 

Assim, Ciornai (2004, p.7) afirma: 

Arteterapia é o termo que designa a utilização de recursos artísticos em 
contextos terapêuticos. [...] é uma definição ampla, pois pressupõe que o 
processo do fazer artístico tem o potencial de cura quando o cliente é 
acompanhado pelo arteterapeuta experiente, que com ele constrói uma relação 
que facilita a ampliação da consciência e do autoconhecimento, possibilitando 
mudanças (CIORNAI, 2004, p.7). 

 

A arteterapia pode ser um suporte terapêutico excelente no processo inclusivo, pois possibilita que 
educadores encontrem dispositivos para estimulação da criatividade, permitindo a criança com 
deficiência a descoberta de uma nova socialização e o estabelecimento da sua confiança. 

A inter-relação entre educador, arte e criança com deficiência é um processo necessário no fazer 
psicopedagógico enquanto possibilidade para que o educador se aproprie gradativamente dos recursos 
artísticos em todas as instâncias e vá percebendo que não há como trabalhar alguém sem antes trabalhar a 
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si mesmo (OLIVEIRA, 2013). 

Ciornai (2004), afirma que a criatividade e as atividades artísticas podem ser facilitadoras e catalizadoras 
do processo de resgate da qualidade de vida. Sendo assim, a arteterapia seria um caminho para que o 
indivíduo descubra possibilidades de expressão para, figurar e reconfigurar, através de técnicas e 
materiais artísticos, suas dificuldades de relacionamento com o outro e com o mundo. 

A arteterapia na educação, pode ser um elemento mediador e reorganizador da subjetividade e 
socializador de saberes. Em sua essência, é imutável e somente seus empregos modificam-se nas 
diferentes gerações. A atividade artística é um trabalho que possui leis particulares de ordem emocional, 
ou seja, dos modos de funcionamento da unidade entre afeto e intelecto. Ela pode contribuir na formação 
social da consciência de si e do outro (FERREIRA; SOUZA; SILVA; DECHICHI, 2009). 

Sendo assim, a arteterapia possibilita a reflexão no contexto social humano sobre a história e a cultura. Em 
vários trabalhos artísticos, são apresentadas questões humanas sobre desigualdade social. Como 
demonstra Carvalho (2004, p.54): 

 

O discurso fundante calcado numa racionalidade objetiva em torno das 
deficiências e organizado como retórica social, histórica e econômica gerou, no 
imaginário social, um sujeito fundado como deficiente incapaz e improdutivo, 
porque é percebido apenas em suas limitações, qualquer que seja a 
manifestação objetiva de sua deficiência (CARVALHO, 2004, p.54). 

 

Desse modo, toma-se como pressuposto a arteterapia como provedora da inclusão social. A arteterapia 
pode possibilitar a liberdade de agir e o respeito à dignidade humana, questões estas imprescindíveis na 
sociedade atual, na qual precisa-se, cada vez mais, aprofundar e sustentar valores e atitudes compatíveis 
com os direitos humanos para a promoção de reflexões sobre o potencial humano das pessoas com 
deficiência, até porque todos nós apresentamos limitações e enfrentamos dificuldades. 

De acordo com Ennulat (2007, p.18) "a arteterapia é um instrumento importante na escola para que 
através de seus recursos se consiga promover a aceitação e inclusão da criança em meio as suas 
diferenças". Neste sentido, a arteterapia traz para o contexto educacional uma nova concepção sobre a 
criança com deficiência, como um ser potente em seu processo de aprendizagem, junto com a presença da 
arte como força e impulso para expressar a vida. 

Para Jung (2007, p.76), “o professor exerce uma grande influência sobre a criança e pode perceber suas 
necessidades”. Sendo assim, o educador pode buscar na arteterapia recursos que o possibilitem auxiliar a 
criança com deficiência no processo de desenvolvimento e ensino- aprendizagem, assim incluindo-a no 
meio social em que está inserida. 

Através da arteterapia o educador pode propiciar a criança com deficiência experiências significativas. 
Para Adeodato (2007), é importante possibilitar a manifestação da singularidade de cada criança. Trata-se 
de olhar para a criança que está à nossa frente percebendo as experiências significativas que elas trazem 
dos seus ambientes familiares e sociais, perceber aquilo que a criança fala pode enriquecer o trabalho do 
educador a entender como se é formado o processo construtivo de aprendizagem dos indivíduos 
supracitados. 

Entretanto, se o educador que utiliza a arteterapia, não tiver o domínio dos recursos arteterapêuticos e 
um conhecimento da natureza das deficiências que os alunos apresentam na sala de aula, ele vai trazer 
para a sua prática o senso comum e, provavelmente, também os estereótipos sobre o deficiente que 
circulam na sociedade (REILY, 2010). 

Um dos problemas mais difíceis de lidar e que, comumente, podem surgir nas relações humanas é a 
tendência que muitas pessoas têm em enxergarem o outro como sujeito inferior. Acredita-se não serem as 
leis ou a acessibilidade que elas garantem a criança com deficiência, que conseguirão tornar as pessoas 
solidárias e respeitosas. A solidariedade e o respeito devem ser vividos e não impostos. 

Apesar da literatura comportar uma série de estudos acerca da importância da arteterapia no contexto 
educacional inclusivo. É preciso dar oportunidade às crianças com deficiência, (re)conhecer suas 
habilidades e potencialidades, e não privá-las de viver em sociedade, pois não é um comportamento 
diferenciado daquele que se considera “normal” que as renderá e aprisionará para sempre em um rótulo 
de incapacitação e inabilidades. 
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4. CONCLUSÕES 

Este artigo teve como objetivo através de uma revisão bibliográfica, mostrar as transformações 
possibilitadas pela arte na acessibilidade e inclusão educacional da criança com deficiência, sob o olhar da 
Arteterapia, e como a mesma pode ser um objeto facilitador para que família, educadores e escola possam 
contribuir na vida destas crianças em seus processos de aprendizagem, desenvolvimento e inclusão 
educacional. Tendo como fonte de pesquisa livros, periódicos, artigos e Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC). 

Durante o processo de pesquisa e leitura ficou comprovado que as contribuições da arteterapia vêm 
enriquecer essa concepção de lidar com o aprender. Buscando as mediações das expressões artísticas o 
educador pode influenciar o processo de inclusão e acessibilidade educacional da criança com deficiência 
e auxiliar sua aprendizagem e desenvolvimento, como estimular família e escola para contribuir 
significativamente na estimulação das habilidades cognitivas, motoras e emocionais, destas crianças à 
partir de sua interação com a arte. 

A aprendizagem é inerente a todo ser humano independente de sua deficiência ou não. A arteterapia 
fornece a criança com deficiência meios para que o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento 
aconteça, é um excelente benefício para o processo de inclusão escolar o que permite a integração destas 
crianças ao meio social ao qual pertencem, gerando melhores perspectivas na construção da 
acessibilidade educacional. 

Com este levantamento literário, espera-se que proporcione inquietações para a realização de novos 
estudos, abrindo novas perspectivas de utilização de técnicas arteterapêuticas no contexto educacional 
voltadas para crianças com deficiência, ampliando seu campo de ação e utilidade nas escolas regulares 
de ensino, para que a mesma torne-se realmente um lugar provedor de uma acessibilidades e educação 
igual para todos. 
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Capítulo 8 
 
O papel do professor na inclusão escolar 
 

Creusa Maria da Silva 

Beatriz de Fatima Rodrigues 

Rejane Tavares Sales de Souza Ribeiro  

Camila Camargo Tafarel 

Raquel de Matos Deiró Leal 

Edilângela Souza Silva  

 

Resumo: Com o decorrer do tempo, o avanço da tecnologia e a velocidade com que se é 

possível alcançar o conhecimento, muitas coisas negativas acompanharam esse processo 

de evolução. A falta de tempo das famílias para compreender a personalidade de seus 

filhos ou até mesmo a intolerância herdada do exemplo dos pais, são, muitas vezes, 

expostas por meio de palavras em tom de brincadeira, mas que revelam um discurso 

racista e preconceituoso, que ao longo do desenvolvimento infantil, é carregado por 

esses filhos, que acabam naturalizando esse comportamento e achando-o correto. Por 

fim, carregam essas condutas até que cheguem no ambiente escolar. Baseado em tais 

informações, o artigo levanta a importância do profissional da educação na formação da 

criança como um cidadão de bem, buscando afastar sinais de exclusão entre os alunos, 

fazendo com que se compreenda desde cedo que qualquer diferença pode ser vista como 

algo a acrescentar para o grupo como um todo, e não como algo que cause separação ou 

divisão de grupos. 

 

Palavras-Chave: Inclusão, Escola. Educação, Professor. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação infantil é uma etapa de grande importância, para a fase inicial escolar do aluno, e por sua vez o 
professor é o protagonista da história, uma vez que ele pode ser o mocinho ou o vilão, ou seja, pode ficar 
marcado na memória do aluno como alguém que lhe remetia confiança, segurança e empatia, ou alguém 
que se colocava indiferente aos conflitos que ele enfrentava. 

Vemos com frequência a terceirização na criação das crianças, onde pais passam a responsabilidade de 
educar para os professores, colocando sobre eles também a responsabilidade de um possível fracasso que 
esta criança possa apresentar no decorrer de sua vida. 

Pensando na importância do tema e ainda na indiscutível necessidade de levantar essa bandeira, o artigo a 
ser apresentado partiu-se de um estudo qualitativo bibliográfico, para a aquisição de conhecimento acerca 
da inclusão social de alunos especiais no ensino regular. Foi utilizado como objetivo de pesquisas artigos 
voltados ao tema, bem como pela dificuldade dos profissionais da educação enfrentam para que possam 
desenvolver seu papel inclusivo nas escolas, principalmente nas instituições públicas.  

Justifica-se a escolha do tema, o anseio por compreender o real papel do profissional da educação na 
inclusão escolar, bem como ainda colocar em discussão que a exclusão deixou de ser somente ligada ao 
preconceito racial. 

O trabalho traz como objetivo principal, contemplar a importância do papel do professor na inclusão 
escolar, já como, objetivos específicos, buscará compreender os benefícios do acolhimento em situação de 
exclusão e fortalecer a ideia de que a inclusão escolar é algo de importância ímpar para formação destes 
alunos, que irão refletir nas suas vidas adultas. 

A Metodologia utilizada parte-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva, com intuito de coletar 
informações, sendo que foram utilizados alguns livros e artigos de autores renomados da área, e outros 
tipos de publicações. Utilizando ainda como caráter para exclusão, artigos de língua estrangeira, e por sua 
faz como critério de inclusão artigos que abordassem o tema proposto levando em consideração a 
realidade do cenário atual. 

 

2. O PAPEL DO PROFESSOR NA INCLUSÃO ESCOLAR 

A escola não pode ser classificada como um local onde se terceiriza a educação dos filhos, mas já deve 
oportunizar a convivência coletiva e auxiliar a formação do caráter de respeito para com os outros.  

Desde as séries iniciais já podemos identificar comportamentos e personalidade definidas, sendo estas 
trazidas do ambiente que estão inseridos, e a partir disso conseguir formar mais que estudantes e sim 
cidadãos que compreendem e respeitam as diferenças podendo ver estas, como oportunidade de 
aprendizados com novas culturas e conhecimentos. (FREITAS; CASTRO, 2007). 

Com o passar do tempo a educação infantil vem sofrendo muitas alterações, pois não se refere somente a 
alfabetização. Vê-se a necessidade de contemplar na educação infantil o processo de inclusão, e para que 
isso seja possível, cabe ao professor estar atento ao que acontece em sala de aula. (BRASIL, 1998, p. 21). 

Durante muito tempo a exclusão era vista como os preconceitos para com aqueles que eram acometidos 
de alguma deficiência, sendo ela física ou intelectual. Contudo, com o passar do tempo qualquer diferença 
se tornou motivo para se excluir alguém. Muitas vezes, a exclusão nas escolas partem pelo simples fato de 
que a criança não compartilha da mesma crença, cultura ou valores familiares. 

Quando fala-se de preconceito nas escolas, na sua grande maioria são evidenciados o racismo, intolerância 
religiosa e opção sexual. Porém, não se fala muito de exclusões que acontecem pelo excesso de timidez, a 
dificuldade em criar um vínculo de amizade, diferentes prioridades, classe social e etc.  

De acordo com Baumel (1998, p. 35): 

A escola inclusiva permite, na prática, evidenciar o fundamento de que todas as 
crianças devem aprender juntas, com dificuldades ou diferenças que 
apresentam. Isso se reporta à elaboração de planos que reconheçam e 
respondam às necessidades dos alunos. Em outras palavras, visa acomodar 
estilos e ritmos de aprendizagem, independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
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A família é de suma importância nesse processo de aprendizagem, pois é a escola doméstica, onde a 
criança precisa ser orientada que poderá ter que conviver de forma respeitosa com pessoas de perfis 
diferentes dos seus, principalmente na escola, que é o primeiro contato que eles fazem com o mundo 
exterior, os tirando da zona de conforto. 

A educação infantil atende crianças de até cinco anos e contribui diretamente na formação do caráter 
destes alunos. Por este motivo, os professores precisam estudar e conhecer o perfil de cada aluno, para 
que seja trabalhado suas potencialidades, bem como buscar superar suas limitações. Ressalva-se ainda 
que para que isso venha a ser possível mudanças são necessárias, tanto na estrutura física como no perfil 
comportamental dos profissionais. (MELLI, apud MANTOAN, 2001 p. 17). 

Acredita-se que crianças em séries iniciais não possuem preconceitos, o que não é verdade, uma vez que 
estas crianças trazem na bagagem o que foi vivenciado em casa. Realidade essa, que caberá ao professor 
observar e tentar na medida do possível desconstruir esse pré-conceito, para então transformar de forma 
que não venha surgir conflitos em relação à sua família. Entretanto, ressalva-se que é necessário que as 
famílias e cuidadores compreendam que a família educa e a escola ensina, e as crianças na educação 
infantil irão desvendar o mundo a partir de uma nova visão e cabe ao professor permitir que a imaginação 
e a criatividade floresça, mas sempre com a percepção do respeito para com a história de cada aluno. Papel 
esse que parece fácil, todavia, muitas vezes demora a acontecer, pois o educado precisa ganhar a confiança 
das crianças para ai então ser visto como influenciador. (SASSAKI, 1999, p. 42). 

Kramer (1986) acredita que: 

Conceber a criança como ser social que ela é, significa: considerar que ela tem 
uma história, que pertence a uma classe social determinada, que estabelece 
relações definidas segundo seu contexto de origem, que apresenta uma 
linguagem decorrente dessas relações sociais e culturais estabelecidas, que 
ocupa um espaço que não é só geográfico, mas que também dá valor, ou seja, ela 
é valorizada de acordo com os padrões de seu contexto familiar e de acordo 
com sua própria inserção nesse contexto. (KRAMER, 1986, p. 79). 

Pode ser que coisas que aos olhos dos outros sejam insignificantes. No entanto, podem impedir que uma 
criança se torne um adulto capaz de lidar com seus medos e as frustrações que a vida possa lhe 
proporcionar. Não fazer parte de um grupo, ter dificuldade em alguma brincadeira, ser muito tímido, 
qualquer coisa pode ser motivo para que uma criança seja colocada de lado, e se o professor não estiver 
atento, poderá comprometer todo o processo de aprendizagem. 

Para Vygotsky, citado por Wajskop (1999, p. 35):  

A brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal que 
não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, 
determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o 
nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um 
problema, sob a orientação de um adulto, ou de um companheiro mais capaz. 

Nas séries iniciais, o lúdico favorece o aprendizado, pois este é ofertado de forma prazerosa e atrativa, e 
desde cedo pode oferecer as crianças a capacidade de se relacionarem com diferentes pessoas e se 
tornarem adultos sociáveis. Para que isso seja uma realidade, o professor deve apresentar para seus 
alunos as diferenças como uma oportunidade de encontrar no outro, qualidade que venham a somar e não 
sejam vistos como um problema. (ANACHE, 2011, p. 53). 

As escolas estão apostando em formação continuada bem como apresentar ações a serem implantadas 
como políticas públicas que tornem possível que tanto as crianças do ensino regular como crianças 
portadoras de deficiência, ou somente uma criança que não se enquadrem em um perfil preestabelecido, 
apresentando as diferenças como potencialidades que juntas podem vir a beneficiar o coletivo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento deste trabalho trouxe a acadêmica um conhecimento enriquecedor, uma vez que nos 
faz pensar que a inclusão social e escolar é necessária diariamente e não somente quando identificado um 
caso já de exclusão ou de dificuldades comportamentais. Ressalva-se a ainda a importância que o tema tem 
para atualidade e que esta pesquisa venha contribuir para possíveis leitores, profissionais da educação, 
pais e entre outros.  
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Ficou claro que a inclusão escolar deve ser vista necessária não só com portadores de necessidades 
especiais, mas com todas as diferenças, sendo ela de raça, crença, ou qualquer outra característica que 
possa ser considerada motivo de exclusão. Assim como também a importância do profissional da educação 
no desenvolvimento intelectual e na formação de cidadãos que sabem conviver e respeitar todas as 
diferenças. 

Nas séries iniciais o lúdico favorece o aprendizado, pois este é ofertado de forma prazerosa e atrativa, e 
desde cedo pode oferecer as crianças a capacidade de se relacionarem com diferentes pessoas e se 
tornarem adultos sociáveis.  

O trabalho ainda trouxe uma maturidade maior enquanto profissional da área da educação possibilitando 
entender o valor da busca em conhecimento, tanto como profissional quanto da vida pessoal. 

A inclusão é uma ferramenta de combate ao preconceito buscando o reconhecimento e a valorização das 
diferenças através da ênfase nas competências, capacidades e potencialidades de cada um. Uma escola 
inclusiva além de ser referência pode também ganhar em produtividade, pois pode economizar com 
desgastes em outros setores podendo desenvolver atividades coletivas que favorecem no 
desenvolvimento intelectual coletivo, além de possibilitar que a criança seja protagonista da sua própria 
história. 
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Capítulo 9 
 

A relação de gênero no contexto educacional: Reflexos 
dessa realidade na Educação Básica  

 

 

Maurício Pereira Barros 

 

Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada em um profundo contexto 

que assola toda a educação básica a nível educacional nacional, onde realidades se 

entrelaçam para responder interpelações de sujeitos que em pleno século XXI, ainda se 

encontram “sem lugar” na sociedade. O principal objetivo deste estudo é discutir e 

problematizar como vem ocorrendo a relação de gênero no contexto educacional 

vigente, bem como essas representações são construídas e reiteradas cotidianamente no 

ambiente da educação básica. Esta análise se vincula às teorizações produzidas pela 

compreensão e resultados e pré-requisitos no âmbito da disciplina Gênero, Educação, 

Trabalhos e Etnias da Educação ao programa de pós-graduação em educação, cultura e 

territórios semiáridos – UNEB/PPGESA. A metodologia aqui apresentada é de cunho 

bibliográfico e qualitativo, realizada através de uma revisão de literatura. Urge ainda 

mencionar, as abordagens, conceitos e práticas necessárias que possibilitaram uma base 

estrutural e cientifica sobre a temática em evidencia. No decorrer do estudo, foi possível 

se identificar alguns dos motivos pelos quais a descriminação e o preconceito estão 

ainda arraigados no contexto escolar e esse saber nos trouxe uma única certeza, a de que 

precisamos de ações conjuntas para a efetivação das legislações na sala de aula, 

especialmente as políticas públicas de gênero, que é o foco desta pesquisa.  

 

Palavras chave: Gênero; Educação básica; Século XXI; Políticas públicas.  
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1. INTRODUÇÃO 

O conceito de gênero tem contribuído para relativizar, tensionar e problematizar as questões relacionadas 
às diferenças atribuídas a mulheres e homens, tomadas por muitos/as estudiosos/as, atrelados/as 
especialmente às áreas da biologia e da saúde, como algo “natural” e “biologicamente” dado. Entretanto, de 
acordo com os estudos de Joan Scott (1995), gênero é algo que não deve ser ligado fundamentalmente ao 
determinismo biológico. Por volta dos anos de 1950 e 1960, se intensifica a noção de que não se nasce 
homem ou mulher mas sim vão sendo ensinados atributos para que os sujeitos se tornem dessa ou 
daquela maneira. Partindo disso, é possível afirmar que gênero pode ser considerado como o produto do 
“trabalho” da cultura, da sociedade sobre a biologia. 

Conforme aponta Araújo (2015), constata-se também nesta pesquisa que, ainda que lentamente, 
literaturas sobre identidades e culturas negras e indígenas começam a ser trabalhadas na educação básica 
contribuindo para a desconstrução de ideias e práticas de que um determinado povo produz histórias 
mais interessantes que outro, de que determinados tipos de personagens são bons e de que outros são 
maus, contribuindo, assim, para se lidar com os desafios colocados por nós mesmos/as, como também 
pela sociedade em que vivemos” (Araújo, 2015, p. 477). 

Como educadores, cabe-nos questionar, então: que escolas temos e que escolas queremos? Que sujeitos 
temos e que sujeitos queremos? Isso, porque, a escola sendo um espaço privilegiado e importante na 
formação e transformação dos sujeitos, tem por função, além da transmissão de conteúdo, ampliar o 
conhecimento de tod@s @s envolvid@s na educação.  

A comunidade educativa escolar não pode negar-se à reflexão e discussão de temas e situações desafiantes 
que se apresentam no cotidiano da sociedade contemporânea. Tornou-se urgente diminuir cada vez mais 
o velamento e a negação das questões de gênero, estancando a reprodução e produção de modelos 
hierarquizados pela sociedade, sabendo que isso só irá comprometer as novas gerações a continuarem no 
âmbito da generalização de estereótipos, preconceitos, discriminação e homofobia em ambientes 
escolares e fora deles. 

Cabe lembrar que, a cultura é um campo de conflito e capaz de produzir múltiplos sentidos e que nem 
sempre esses são convergentes nas noções de masculinidade e de feminilidade. A forma como o feminino e 
o masculino projetam-se socialmente, está diretamente ligada a categorias, tais como: classe, raça/ etnia, 
faixa etária, orientação sexual, religião, nacionalidade, dentre outros. Assim, cada um desses arranjos 
produz alterações nos modelos pelos quais as feminilidades ou as masculinidades são expressas nos 
diferentes momentos da vida dos indivíduos. 

Guacira Louro (1997, 2004) salienta que esse conceito não se resume à diferenciação de “papéis” e 
“funções” femininas e masculinas. De acordo com ela ao pensarmos tal conceito simplesmente como 
sinônimo de papéis, damos margem a se pensar em regras arbitrárias que determinada cultura ou 
sociedade impõe aos seus membros (definindo comportamentos, modos de ser, modos de se vestir, 
atitudes, etc.) e deixa-se de problematizar as relações de poder existentes entre homens e mulheres. 

A comunidade educativa escolar não pode negar-se à reflexão e discussão de temas e situações desafiantes 
que apresentam no cotidiano da sociedade contemporânea. Uma convicção mantermos ao longo dessa 
pesquisa, que trabalhar e discutir o conceito de gênero nas escolas de educação básica, sob a luz das 
políticas públicas, é uma condição necessária para a superação de preconceitos.    

 

2. ENTENDENDO O CONCEITO DE GÊNERO  

O conceito de gênero implica em diferentes significados. No dicionário Houaiss (2012,p.378), define-se 
gênero como: “ 1. Caráter: categoria, espécie, índole, jaez, natureza, tipo 2. espécie: casta, categoria, classe, 
espécie, estilo, qualidade, sorte”.  Como todas as discussões, características e conquistas, as lutas 
feministas estão entrelaçadas na construção do conceito de gênero.  

De acordo com Simião (2005, p. 15), “[...] na verdade, no mundo acadêmico o termo gênero surgiu no 
momento em que pesquisadoras feministas buscavam, através dos chamados estudos sobre mulheres, 
desconstruir a situação, os preconceitos da condição da mulher na sociedade”  (apud CASAGRANDE et al, 
2007, p. 12). Falar sobre gênero na atualidade implica em descontruir conceitos reproduzidos e 
elaborados historicamente, bem com a compreensão de que a história e as questões de gênero estão 
interligadas fundamentalmente em questionamentos de papéis sociais destinados às mulheres e aos 
homens.  
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Nesse sentido, “[...] a utilização do gênero nas análises que abordam o temário feminino, apenas 
recentemente, em meados dos anos 70, passou a ser considerada cientificamente no meio acadêmico, 
estudos explicitamente associada com os conceitos de raça e classe social” (ALMEIDA, 1998, p.39). por 
essas questões, estudar e conceituar gênero constitui tarefa complexa, pois podemos também cair na 
contradição, no estereótipo. Por isso a necessidade de atenção para nos situarmos no rol das listagem das 
desigualdades e valores entre o masculino e o feminino. Para a mesma autora: 

 

Atualmente, a nova geração feminista aceita a diferença entre os sexos e a 
considera uma construção social, adotando o termo gênero como comum aos 
dois sexos. Nessa perspectiva ressalta-se o paradigma da igualdade na diferença 
como uma das concepções mais avançadas do seu ponto de vista. Nesse 
paradigma a diferença é aceita, mas não é desculpa para desigualdade. Muito 
pelo contrário, significa um modelo de conduta pelo qual as peculiaridades 
entre os dois sexos são consideradas (ALMEIDA, 1998, p. 40).  

 

A partir da nova geração feminista foi aceito o conceito de gênero para ambos os sexos. São diferentes, 
mas não desiguais, pois a mulher tem as mesmas capacidade do homem e pode disputar espaços além do 
privado, porque “Sexo é biológico, gênero é social, construído pelas diferentes culturas”. Em outras 
palavras, o gênero vai além do sexo: o que importa na definição do que é ser homem ou mulher, não são os 
cromossomos ou a conformação genital, mas a autopercepção e a forma como a pessoa se expressa 
socialmente (JESUS, 2012, p. 8). A autora reforça que somos diferentes, mas isso não leva para as 
desigualdades.  

Para as ciências sociais e humanas, “ [...] gênero significa que homens e mulheres são produtos da 
realidade social e não da decorrência da anatomia de seus corpos” (BRASIL, 2009, p.39). Sendo assim, 
podemos perceber que as desigualdades são produzidas na sociedade pelos sujeitos sociais e são esses 
mesmos sujeitos que reproduzem maneiras de ser homem e ser mulher. O homem se tornou figura 
privilegiada é a favorita em questões de trabalho, politica, ciência e sociedade.   

 

2.1. ENTRE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, COMO FICAM AS QUESTÕES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA DE ACORDO COM A BNCC? 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi pauta de importantes debates sobre educação no país 
durante anos. O documento da Base foi homologado pelo Ministério da Educação em sua terceira versão, 
no dia 20 de dezembro de 2017 para as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Em 14 de 
dezembro de 2018, o documento foi homologado para a etapa do Ensino Médio. Juntas, a Base da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio integram um único documento: a BNCC da 
Educação Básica. 

A BNCC se apresenta com o objetivo de formar estudantes com habilidades e conhecimentos considerados 
essenciais para o século XXI, incentivando a modernização dos recursos e das práticas pedagógicas e 
promovendo a atualização do corpo docente das instituições de ensino. Foi a partir dessa concepção, que a 
BNCC se estruturou apoiada em dez Competências Gerais que operam como um “fio condutor” do 
documento e de sua proposta. 

Essas competências devem ser desenvolvidas pelas e pelos estudantes ao longo de todos os anos da 
Educação Básica e, por isso, permeiam cada um dos componentes curriculares, das habilidades e das 
aprendizagens essenciais especificados no documento, além daqueles que serão inseridos nos currículos 
locais. 

A edição do PNLD 2020 reservou-se a atender os Anos Finais do Ensino Fundamental e traz mudanças 
expressivas, sendo a mais significativa o emprego da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como 
documento norteador para a elaboração das obras didáticas. Isso porque a BNCC é o documento que 
determina as competências (gerais e específicas), as habilidades e as aprendizagens essenciais que todas 
as alunas e os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica – Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. O documento do Ensino Fundamental foi homologado em dezembro 
de 2017 e a Base deve ser implementada em todas as escolas do país até 2020 completo. Por 
consequência, todas as coleções submetidas à avaliação do PNLD 2020 estiveram alinhadas à BNCC e, 
justamente por isso, compreender a BNCC se torna tão importante e oportuno. 
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Criar uma base para a educação consistia então, em garantir às estudantes e aos estudantes o direito de 
aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns – de norte a sul, nas escolas 
públicas e privadas, urbanas e rurais de todo o país. A ideia pretendia reduzir as desigualdades 
educacionais existentes no Brasil, nivelando e elevando a qualidade do ensino. 

No mesmo ano a primeira versão da BNCC foi finalizada. Seguida de avaliações e, segundo o MEC, após 12 
milhões de críticas e sugestões,11 em 2016 foi elaborada a segunda versão da BNCC, que, novamente, passa 
por avaliações e audiências com professores, gestores e especialistas, bem como a sociedade como um 
todo. Ainda em 2016, começa a ser redigida a terceira versão, que por sua vez, é colocada para discussão 
em abril de 2017. 

Para a construção da Base Nacional Comum Curricular, considerou-se competência como sendo a 
mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, 
do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Todas as competências indicam o que deve ser 
aprendido pelas alunas e alunos (o objetivo é identificado por verbos infinitivos que iniciam as 
descrições), do mesmo modo que especificam com que finalidade determinada competência deverá ser 
desenvolvida, elucidando a sua importância para a formação da estudante e do estudante ao longo da 
educação básica. 

De acordo com a BNCC: 

 

As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as 
áreas, perpassando todos os componentes curriculares, e também a articulação 
vertical, ou seja, a progressão entre o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e o 
Ensino Fundamental – Anos Finais e a continuidade das experiências dos 
alunos, considerando suas especificidades (BRASIL, 2017, p. 28, grifo nosso). 

 

Portanto, para além das competências, cada uma dessas áreas tem papel fundamental na formação 
integral dos alunos e alunas do ensino fundamental e isso aparece nos textos de apresentação das áreas na 
BNCC. Além de apresentar tal papel, o documento dá destaque às particularidades do segmento, levando 
em consideração as especificidades e as demandas pedagógicas de cada etapa educacional. 

Investigando a BNCC, podemos inferir que ela se apresenta com substancial conteúdo teórico, o qual 
embasa e organiza toda a sua construção, mas também conteúdo norteador, configurando-se como 
diretriz para a educação básica. Importante destacar neste ponto, que a Base não deve ser vista como um 
currículo, mas como um conjunto de orientações norteadoras para as equipes pedagógicas na elaboração 
dos currículos locais, tanto em escolas públicas quanto particulares. 

 

2.2. A PRODUÇÃO E CONCEITO DE GÊNERO ATRELADO À EDUCAÇÃO BÁSICA 

A palavra gênero muitas vezes gera certa confusão conceitual, sobretudo em relação ao tópico da língua 
portuguesa: gênero dos substantivos. Na língua portuguesa, os nomes são agrupados de acordo com a 
dicotomia masculino/feminino e, como mostram alguns estudos (BIONDO, 2004), a categoria gênero é 
pensada por meio da diferença biológica entre os sexos.  

O conceito de sexualidade, tal como gênero, deve ser pensado para além das ideias vistas como algo 
essencial ou naturalmente dado. Com isso não queremos negar a biologia, mas enfatizar as construções 
culturais, sociais e históricas produzidas sobre as características biológicas dos sujeitos no que diz 
respeito à sexualidade (LOURO, 1997). Tal compreensão, no entanto, não é facilmente entendida por uma 
grande gama de sujeitos. Já que ainda nos dias atuais, observam-se resquícios das ideias em torno da 
sexualidade que circulavam no século XIX. 

Segundo Foucault (1997), nesse período, tentou-se reduzir a sexualidade à sua função reprodutiva, à sua 
forma heterossexual e adulta. Outras formas de exercer a sexualidade, que fugiam a essas regras, 

                                                                    

11 “Consulta pública sobre Base Nacional comum recebeu mais de 12 milhões de contribuições”. Disponível 
em: <http://pne.mec.gov.br/noticias/473-consulta-publica-sobre-base-nacional-comumrecebeu- mais-
de-12 milhoes-de-contribuicoes>. Acesso em 23 set. 2020. 
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passaram a ser consideradas “anormais” e/ou “periféricas”. Entretanto, não podemos deixar de considerar 
que a sexualidade dita “normal” e “regular” só é estabelecida a partir dessas outras sexualidades 
consideradas “anormais”, “periféricas”. 

Outro entendimento que julgamos importante trazer para o âmbito desse artigo diz respeito à educação. 
Aqui ela não é compreendida como algo que se limita aos espaços familiar e/ou escolar, mas vai além 
deles. Entretanto, esses espaços e artefatos ainda são poucos articulados àquilo que se propõe dentro das 
escolas. Talvez pudéssemos firmar mais do que isso: as escolas não têm conseguido mudar, inovar e trazer 
para seus âmbitos temáticas que estão presentes quase que diariamente na vida de crianças e jovens, 
dentre essas as que aqui nos interessam: corpo, gênero e sexualidade. 

Em busca da compreensão da complexidade dessa relação, encontramos em Michel Foucault (1988, 1984) 
a análise sobre as redes dos discursos, práticas e estratégias sociais que a impõem, a mantem e a fazem 
circular. Segundo o autor (1984), o saber é uma “inovação”, produto de lutas e contestações que o torna 
atravessado por relações de poder entre os indivíduos.  

 

A geneologia seria portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos 
saberes na hierarquia de poderes próprios a ciência, um empreendimento para 
libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torna-los capazes de oposição e 
de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário formal e cientifico 
(FOUCALT, 1984, p. 172). 

 

“Afirma Foucalt (1984) que as relações de poder devem ser compreendidas de “baixo para cima” e de “ 
cima para baixo” em um movimento simultâneo e reciproco. Isso porque, o poder é central e, ao mesmo 
tempo, capilar nas mais afastadas e tênues instancias sociais: “ o poder deve ser analisado como algo que 
circula, ou melhor, como algo que se funciona em cadeia. “Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas 
mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem”.  

(De acordo com Alfredo Veiga-Neto 1995), a filosofia foucautiana constitui-se em um método de 
indignação das relações humanas enquanto definidas por “verdades”, ou seja, de reflexão sobre o 
pensamento considerado verdadeiro, absoluto e imutável. Essa filosofia não se ocupa em chegar a uma 
verdade, mas desconfia delas, uma vez que podem e devem ser revistas e/ou reformuladas para responder 
às necessidades históricas, sociais e culturais dos indivíduos e grupos.  

De acordo com Guacira Lopes Louro (1997, p. 41), o conceito foucaltiano de poder lhe é últil para 
compreender o conjunto de práticas e saberes produzidos para o controle de homens e mulheres, entre 
estes, os que definem lugares sociais diferenciados para os gêneros. Isso fica claro por exemplo, nos papeis 
atribuídos ao casamento, à apropriação e a normalização de condutas de meninos e meninas.  

 

2.3. MISTURAR É O BASTANTE PARA MUDAR? QUANDO ESCOLA MISTA E COEDUCAÇÃO NÃO SÃO 
SINÔNIMOS 

Jogos e brincadeiras podem fornecer dados para a passagem de uma escola mista para uma real 
experiência coeducativa. Essa afirmação pode suscitar dúvidas. Então quer dizer que escola mista não é 
sinônimo de coeducação? Mas meninas e meninos frequentarem a mesma escola, a mesma classe, não 
significa que essa escola é mista ou que ali ocorre coeducação?. 

 A resposta a essa pergunta antagônica é sim. Geralmente escola mista e coeducação são termos utilizados 
com sinônimos. Contudo, trata-se de palavras que podem ser diferenciadas para que os sentidos se 
multipliquem e novas abordagens transformadoras sejam potencializadas. Não é só com “escola mista” e 
“coeducação” que esse fenômeno pode ocorrer.  

Um exemplo disso, é a distinção proposta pela sociologia Maria Victória Benevides entre os termos 
“educação para a democracia” e “educação democrática”. A educação democrática corresponde aos 
processos educacional permeado por regras como é o caso das escolas que ofertam a educação básica. A 
educação para a (e na) democracia, de maior profundidade e abrangência, ocupa-se de formação dos 
sujeitos para a vivencia de valores republicanos e democráticos.  

E nesse sentido, a autora coloca que não está a defender as escolas separadas. Defendo as escolas mistas 
com sistemática reflexão sobre a coexistência de meninos e meninas. Defendo ainda o debate sobre o que 
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é, na nossa sociedade, o masculino e o feminino. Afinal, qual masculino e qual feminino queremos na 
realidade escolar e fora dela?.  

 

2.4. GÊNERO E EDUCAÇÃO  

Vivemos em tempos de rápidas transformações de toda a ordem. Os discursos que circulam pela sociedade 
são variados, assim como são também os conceitos, valores e formas de entender o mundo e as pessoas e 
as desigualdades entre homens e mulheres são construídas com base em diferenças de sexo. Neste estudo, 
nosso objeto de pesquisa é a escola, mas ressaltamos que não é só nela que verificamos as desigualdades 
entre masculino e feminino. Scott enfatiza que: 

 

Um caminho para os estudos de gênero é a análise sistemática dos processos 
conflitivos que produzem os significados variáveis e contraditórios atribuídos à 
diferença sexual, os processos políticos através dos quais esses significados são 
criados e criticados, a instabilidade e maleabilidade das categorias “mulher” e 
“homem” e os modos pelos quais essas categorias se articulam em termos da 
outra, embora de maneira não consistente ou da mesma maneira em cada 
momento (SCOTT, 1990, p. 25-26). 

 

Nossa história reage fortemente quanto aos conceitos, valores, modelos e padrões das desigualdades entre 
homens e mulheres em setores privados e públicos. São situações em que a sociedade organizada e 
modificada, redundando em características biológicas, valores, costumes e interpretações própria. 

A partir dessas perspectivas, as escolas e os processos de formação continuada de professor@s usam 
termos aparentemente neutros, masculino e feminino, mas não nos parece haver critérios definidos 
quanto às reflexões decorrentes  dessas formações. Falar em escola é falar em construção e desconstrução, 
lutas, interesses, politica e necessidades, como também conquistas da sociedade e um direito 
intransferível do cidadão. Entender a educação conforme as possibilidades de mudanças, transformações, 
reflexão, discursão, ações dos educandos, praticas inovadoras, educadores compromissados implica 
abandonar certos valores, preconceitos, descriminações, portanto ultrapassam análises simplistas e 
cartesianas da educação.   

Cabe, então, pensar sobre que tipo de escolas há e que escolas queremos; como somos construídos e que 
sujeitos queremos. Isso porque a escola sendo uma espaço privilegiado e importante na formação e 
transformação do sujeito, tem por função, além da transmissão do conteúdo, ampliar o conhecimento de 
tod@s @s envolvid@s na educação. A escola não pode negar-se a reflexão e discussão de situação sobre o 
cotidiano, dentre elas as desigualdades de gênero e a diversidade sexual. Ela necessita abrir-se para ouvir 
a demanda d@s alun@s e professor@s.  

Dessa forma, trazendo como resposta a problemática norteadora que sedimenta esse trabalho, 
a escola que temos hoje é uma instituição simples, com pouco espaço físico, formada por normas ou regras 
que direcionam um objetivo de ensino. Estas normas que precisam ser seguidas, muitas vezes 
privilegiando os seus próprios interesses. Contraponto, a isso, a escola que queremos, é aquela em que 
todos os alunos possam desenvolver o melhor de si, aprender a viver, aprender a criar e a produzir 
saberes, a relacionar-se com os diferentes, os iguais e, sobretudo ser feliz em sua totalidade.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa aqui desenvolvida é de cunho qualitativo e bibliográfico, refletindo que a preocupação do 
pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento 
da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma intuição, de uma trajetória. Assim, por 
meio da revisão de literatura, analisando o ponto de vista de diversos autores, foram abordados conceitos 
e práticas necessárias para possibilitar um maior nível de compreensão dos profissionais estrelados na 
educação básica e na sociedade como um todo. 

O método científico aplicado nesta pesquisa é o fenomenológico que, segundo Marques (2006) preocupa-
se com a descrição direta da experiência tal como ela é, sendo a realidade construída através da análise do 
fenômeno social, não sendo única, mas devendo-se averiguar no caso concreto, sendo que o sujeito/ator é 
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reconhecidamente importante no processo de construção do conhecimento. No que se referem às 
abordagens do problema, a pesquisa tomará a forma qualitativa no que concerne a discussão, reflexão e 
crítica das informações apresentadas e confrontadas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise de materiais, pudemos observar que há questões relevantes relacionadas ao gênero que 
precisam ser trabalhadas para redução de episódios de preconceito e discriminação dentro do ambiente 
escolar, para a melhoria da educação com foco na inclusão social. Também foram abordadas as possíveis 
causas de preconceitos dentro da sala de aula. Ciente de que a criança não nasce “homem” ou “mulher”, ou 
seja, a construção do gênero é fundamentalmente sociocultural. 

A partir do estudo desenvolvido evidenciou-se a pertinência e relevância do tema abordado, em primeira 
instancia, a partir do levantamento bibliográfico e também por meio do levantamento de dados 
documental que corroboraram sobre a preocupação inicial do pesquisador. A presente disciplina paga no 
programa de pós-graduação, e a pesquisa em questão, nos possibilitou obter a visão de que é preciso 
quebrar muitos paradigmas e que esta parte de desconstrução do pensamento pode ser algumas vezes 
dolorosa, mas que necessária para que possamos construir sociedades mais justas e igualitárias. Desta 
forma, foi muito gratificante realizar esse estudo dentro desse segmento.  

Portanto, podemos concluir que discutir essas questões é uma forma de diminuir a violência no ambiente 
escolar, sobretudo na educação básica, e de promover o respeito às diferenças e auxiliar na construção dos 
sujeitos e no reconhecimento deles enquanto entes sociais dotados de personalidade própria e que 
trabalhar a diversidade sexual não vai influenciar os alunos a assumirem uma postura sexual diferente das 
que possuem. Discutir essas questões auxiliam no entendimento das especificidades e valoriza a 
diversidade como algo rico. E, dessa forma, busca-se igualdade, respeito e harmonia nos mais variados 
setores da sociedade. 

Espera-se que estudos acerca desta temática sejam realizados para proporcionar uma maior dimensão 
desta realidade, além de ações, estratégias e atitudes que valorizem estas desigualdades relacionadas ao 
gênero e contemplem de forma mais assistida essa relação dentro da educação básica no sistema 
educacional.  

Urge ainda mencionar, que esta pesquisa não termina aqui, é apenas o início do desafio que se pretende 
buscar nessa construção da educação continuada e alicerçada a educação básica, no propósito maior que 
possamos alcançar a real educação para a diversidade. Sendo assim, considera-se que esta temática foi de 
grande relevância, pois buscou referencias para entender a relação de gênero, e seus reflexos dentro da 
educação básica, buscando assim entender qual o papel da escola frente à educação de meninos e meninas. 
Não só por isso, mas porque pode contribuir para o desenvolvimento cada vez maior de estudos mais 
profundos a respeito da igualdade de gênero dentro do contexto da educação básica e dos direitos 
humanos. 
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Capítulo 10 
 

A epistemicida no processo de educação formal 
indígena no Brasil e em Porto da Folha/SE 

 

Sandra de Morais Santos Bomfim 

 

Resumo: O presente artigo utiliza-se de fontes bibliográfica para analisar educação 

formal indígena no Brasil e na Ilha de São Pedro/SE. A educação formal dos originários 

inicia com a chegada dos missionários no processo de colonização através da 

catequização, com massacre, violência e muito sangue, custando a vida de muitos 

indígenas que recusavam esse processo educacional, que resistiam à aniquilação da 

cultura, dos costumes, das crenças e da língua materna. A educação formal junto aos 

povos originários brasileiros foi implantada forçadamente pelos missionários. 

 

Palavras-chave: Educação formal indígena; educação escolar indígena; indígena na Ilha 

de São Pedro.  
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1. INTRODUÇÃO  

A primeira educação formal implantada no Brasil foi a educação submetida aos povos originários, atrelada 
a igreja católica e marcada por violência massacre e muito sangue. Essa educação violentava com 
profundidade visto que obrigavam os povos indígenas de praticar sua cultura, sua língua materna, sua 
religião e sua memória coletiva.  

Baseada na história educacional dos povos indígenas este artigo buscará descrever como foram 
desenvolvidas as primeiras experiências de educação escolar junto/do povos indígenas no Brasil e na Ilha 
de São Pedro, atualmente Território Indígena do povo Xokó, situado no município de Porto da Folha, 
estado de Sergipe. 

Durante o período Colonial e Imperial o processo educacional dos povos indígenas foi símbolo de 
massacre e violência, alicerçada na civilização, na fé mais principalmente na formação da mão de obra 
para servir os proprietários da regionalidade.  

 

2. DESENVOLVIMENTO  

A educação formal submetida aos indígenas no Brasil inicia no período colonial com a chegada dos 
europeus sendo os missionários franciscanos os primeiros a pisarem nas terras brasileiras devido 
participarem da comitiva de Cabral em 1500. Nesse sentido foram os primeiros missionários que tiveram 
contato com os povos originários nas terras que recebeu o nome de Brasil. (SANTOS, 2016, p. 24). 

Nesse sentido a responsabilidade da educação formal no Brasil ficou a cargo dos missionários os quais 
defendiam que os povos indígenas vivessem em aldeamentos por acreditarem que facilitava para atingir a 
evangelização cristã e a “civilização” dos povos originários. Esse era um projeto arquitetado pois a escola 
também garantia a preparação de trabalhadores que beneficiavam igreja, o estado e os colonos. (ALEGRE, 
2014, p. 88) 

O projeto missionário se estabilizou no Brasil em 1549 com a chegada de outras missões entre elas a 
companhia de Jesus, os Jesuítas os capuchinhos franceses e italianos e os salesianos todos com a mesma 
missão ideológica, catequizar, “civilizar” e formar mão de obra para servir além do adestramento 
formando bons cristão, disciplinados, para o trabalho e assim serviriam as três dimensões, a igreja, o 
estado e os colonizadores. (ALEGRE, 2014) 

Silva e Ferreira (2001), divide a educação formal no Brasil em quatro etapa sendo a primeira o período da 
colonização a mais longa e violenta, causando dores e sofrimentos devido o massacre instalado no 
processo educacional onde era imposta a língua portuguesa e o aniquilamento da cultura, da história, da 
religião e da memória dos povos originários. A segunda etapa é a criação do Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI), Summer Institute of Linguistics (SIL) e Fundação Nacional de Apoio ao Índio (FUNAI). A terceira 
etapa é o movimento ambientalista e indigenista. E a quarta etapa é quando os povos originários assumem 
a luta por uma educação pensada por eles.  

A primeira etapa é o processo de colonização, da violência física e epistemicida causada brutalmente com 
a finalidade de impor a cultura europeia como também se apossarem das terras e formar mão de obra. 
Nesse período a perda da cultura, da religião, da história, da língua causou muita violência porem para os 
missionários era “civilizar” os povos indignas. (SILVA E FERREIRA, 2001) Nesse sentido corroborando 
com as autoras dialogamos com a liderança indígena Airton Krenak:12 

 

Quando os brancos chegaram eles foram admitidos como mais um na diferença 
e se os brancos tivessem educação eles poderiam ter continuado vivendo aqui 
no meio daqueles povos e produzido outros tipos de experiencia mais eles 
chegaram com a má intensão de assaltar essa terra, e foi o que deu errado, 
então eu digo isso a qualquer pessoa que está me ouvindo falar e se sente parte 
dessa continuidade colonialista que chegou aqui você é um ladrão , seu avô foi, 
seu bisavô foi. O entendimento que os portugueses estavam tendo de que 
podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios 
começarem a queimar os engenhos queimar os novas sítios coloniais e entender 

                                                                    

12 Prelaça o do lí der Indí gena Airton Krenak no documenta rio, Guerras do Brasil, episo dio. 
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que os brancos eram invasores, quer dizer demorou pros índios interpretarem 
que os brancos estavam aqui para ficar, e para tomar a terra e se possível 
escravizar os donos da terra. (KRENAK, Guerras do Brasil, episodio 1) 

 

De acordo com Krenak quando os brancos chegaram nas terras que recebeu o nome de Brasil foram 
recebidos como se fosse mais um povo na diferença com acolhimento, porem a intenção dos brancos era 
se empossar das terras e se possível escravizar os povos originários. Os europeus se sentiam superior a 
todos os demais povos por isso se sentiram no direito de sair colonizando se sentindo a luz que precisava 
chegar na escuridão para iluminar. 

 

A ideia de que os brancos podiam sair colonizando o resto do mundo estava 
sustentada na permissão de que havia uma humanidade esclarecida que 
precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo para essa luz 
incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela 
noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma 
concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes 
períodos da história. (KRENAK, 2020, p. 11) 

 

Esse processo de colonização da primeira etapa de educação formal apresentada por Silva e Ferreira 
(2001)e Krenak (2020), é o que Queijiano (2005) chama de colonialidade do saber e colonialidade do ser 
devido a colonialidade do saber esta entrelaçada a forma epistemológica da transmissão e reprodução de 
pensamento e a colonialidade do ser é a subalternização de uma raça sobre a outra a valorização de uma 
raça sobre a outra.  

A segunda etapa da educação formal é quando o estado cria o Serviço de Proteção aos Índios e Localização 
dos Trabalhos Nacionais (SPILTN) que ocorreu em 20 de junho de 1910 e, em 1918, tornou-se Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI) com o decreto nº 8.072, tendo por objetivo prestar assistência a todos os índios 
do território nacional e o ensino da FUNAI que junto chega também o Summer Institute of Linguistics 
(SIL). Sendo considerado por Silva e Ferreira (2001), como o divisor de água. 

O SPI é considerado por Silva e Ferreira (2001), como o divisor de água por demarcar a segunda etapa da 
educação formal para os povos originários. A finalidade da criação do SPI era discutir diversidade cultural 
e linguística alicerçada em formar trabalhadores para suprir as demandas do comercio local, formando 
assim mão de obra para o trabalho agrícola e doméstico. Em 1953 com o intuito de organizar escola criou 
a “Casa do Índio”. Corroborando com Silva e Ferreira (2001) trazemos Almeida; Nötzold, 2013, p. 04). 

 

O serviço de proteção tutelar exercido pelo SPI apresenta os índios como um 
estrato social transitório à medida que passariam a categoria de trabalhadores 
nacionais. De cunho disciplinar, a tarefa do serviço era transformar de forma 
gradiente os transitórios índios em trabalhadores agrícolas. 

 

Nesse víeis a finalidade do SPI era transformar os indígenas em trabalhadores agrícola para servir nas 
lavouras e agriculturas como trabalhadores rurais e assim sanar as necessidades dos latifundiários da 
região. O SPI e em seguida a FUNAI mantiveram o artifício de controle dos povos originários utilizando-se 
de violência como castigos e punições em tronco e muitas vezes o uso de arma de fogo. Esse 
comportamento violento variava de acordo com o agente responsável pela comunidade. (ALMEIDA; 
NÖTZOLD, 2013, P. 03) 

A terceira etapa ocorreu no final dos anos 70, movido pelo movimento indigenista e ambientalista com 
atuação de instituições não governamentais com a visão voltada a proteção e a defesa dos povos 
originários. Nesse período também surge a Comissão Pró-Índio em São Paulo (CPI/SP), o Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), a Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ) e o 
Centro de Trabalho Indigenista (CTI). A igreja católica também marca a terceira etapa com o encontro Sul-
Americano de Bispos o tema dos diretos humanos e das minorias étnicas, incluindo assim a causa 
indígena. Por meio do encontro Sul-Americano de Bispos I e II com trabalho voltado para a causa indígena 
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a igreja católica cria duas instituições o Conselho Indigenista Missionário e da Operação Anchieta as duas 
trabalham com educação. (SILVA E FERREIRA, 2001) 

Ainda de acordo com as autoras na terceira etapa surge as assembleias dos povos indígenas unindo 
lideranças indígenas de todo Brasil agregando os discursões políticas e as lutas passando a aturem de 
forma unificada de forma nacional, as pautas que antes era por aldeia ou por estado ganha força e passa a 
ser pauta nacional dos povos originários.  

A quarta etapa aconteceu nos anos 80, período marcada pelas assembleias que obteve como resultado das 
discussões unificadas dos povos originários, decidiram assumirem a educação do seu povo e apresentam 
aos estados que escola desejam e defendem para os povos indígenas alicerçada na valorização da cultura, 
da memória, da história e da religião dos povos originários. (SILVA E FERREIRA, 2001). Nesse período o 
Brasil estava no regime militar conhecido como ditatura militar marcado pela violência, autoritarismo, 
repreensão conhecido também como período do chumbo. (BOMFIM, VIEIRA, GOUY, 2018). 

Para Baniwa (2013), a educação formal dos povos indígenas no Brasil está dividida em duas fases sendo a 
primeira de 1500 a 1988 e a segunda a partir de 1988 com aprovação da Constituição Federal. A primeira 
foi marcada por “escolas para índios” iniciada na colonização submetendo os povos originários ao 
aniquilamento e enquadrando na educação colonizadora. Já a educação escolar indígena apresentada após 
a aprovação da constituição Federal Nacional, passando a ser uma educação que respeitasse e valorizasse 
a cultura, a memória e a história dos povos indígenas. 

Não pode ser considerado como educação escolar dos povos originários o período antes da constituição 
devido ter sido um momento imposto com a concepção do dominante, usando de violência e massacre 
para o processo de escolarização. (BANIWA, 2013). O período após a constituição foi o período que os 
povos indígenas passaram a discutir, refletir sobre a educação escolar indígena para as escolas dos 
territórios dos povos originários incluindo a cultura, a religião, a história, a língua materna, as lutas e 
conquista. Nesse sentido incluído a valorização e as diferentes crenças e cultura dos povos originários. 
(BANIWA, 2013). 

A educação formal em Sergipe também foi marcada pela violência e massacre provocando o extermínio 
dos povos indígenas o que resultou em apenas uma etnia em terras sergipanas, o povo Xokó. Desse modo 
em terras sergipanas a educação formal atribuída aos povos originários iniciou com os missionários 
pregando a fé, a “civilização” e a mão de obra para servir os europeus mais também os missionários. 
Período marcado pela violência constante, assim relata Santana: 

 

A realidade desses lugares era mais ou menos a mesma em várias partes da 
Colônia. A descrição de um aldeamento de São Paulo serve como ilustração: os 
homens eram retirados dele para o garimpo e nunca mais voltavam, 
ficando as mulheres abandonadas; a catequese era como um sistema 
militar, com castigos incluindo o tronco e chibatadas diárias e os índios 
sendo obrigados a trabalharem alguns dias por semana para a missão. 
(SANTANA, 2004, p.25) 

 

Os missionários na Ilha de São Pedro surgem no período colonial com os capuchinhos franceses, onde a 
violência predominava para exercer a “disciplina” e a “civilização” visto que a oferta da educação na 
concepção dos missionários era “civilizar”. Entretanto “civilizar” era a epistêmica dos povos indígenas. A 
educação estava atrelada a acabar com a cultura, com a história, com a memória, e com língua dos povos 
originários. 

A educação formal para o povo Xokó em terras sergipanas inicia em 1827 período que chegam em Sergipe. 
Segundo Dantas e Dallari (1980), o povo Xokó veio para Sergipe no período que estava ocorrendo 
transferência dos povos originários de uma aldeia para outra movida por determinação dos fazendeiros 
para desocupar as terras com criação de gado. Nesse víeis o Xokó passaram a viver na Ilha de São Pedro 
juntamente com outros indígenas que já residiam no local. Essas transferências de forma forçada e por 
determinação dos detentores de poder era uma violência e ainda causava o nivelamento cultural dos 
povos originários. Antes do povo Xokó serem transferido para Sergipe moravam na aldeia Curral dos Bois 
pertencente ao município de Pão de Açúcar no Estado de Alagoas. (DANTAS E DALLARI, 1980) 

Conforme (Santana (2004.), na Ilha de São Pedro foi habitada por diversos povos originários “o grupo 
inicial que formou essa Missão foi o Aramuru (grafado nos documentos Aremarús, Aramaru, Orúmarus, 
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Oromarais). Com o passar de três séculos outras etnias foram agregadas à missão, entre as quais, Uruma 
(Onumas), Carapotós, Romaris e, por fim, já no século 19, os Xocó”. Atualmente a grafia do Xocó ficou 
Xokó. 

De acordo com Oliveira e Mesquita (2020), o Frei Doroteu de Loreto foi o último frade capuchinho que 
desenvolveu suas atividades como missionário na Ilha de São Pedro, o qual movia muitos sentimentos 
respeito, cuidados, medo, admiração, mais também aplicava repreensão aos indígenas que praticasse 
revelações culturais na comunidade.  Esse comportamento de repreensão da cultura indígena levou ao 
aniquilamento da cultura dos povos originário, nesse sentido o frei contribuía fortemente para a 
submissão desse povo e para o desmonte cultural do povo Xokó. No período em que administrou a Ilha de 
São Pedro foi construído um prédio que servia como hospício, escola e ambulatório. 

 

Na aldeia de São Pedro, aliado à catequese, foi também criada uma escola de 
artesanato. Através dessas práticas frei Doroteu tentava controlar 
rigorosamente o cotidiano dos Xokó, na busca de neles incutir os valores 
católicos e considerados “civilizados”, mesmo que para isso precisasse puni-los 
severamente. Para a compreensão daquele contexto, precisamos enfatizar que a 
legislação indigenista do século XIX é claro ao afirmar que as escolas para índios 
deveriam ensinar a ler, escrever e contar, além do ensino da fé católica. A 
educação deveria ainda estimular os nativos ao trabalho, aspecto que se mostra 
presente no aldeamento de São Pedro de Porto da Folha, visto que a igreja 
também funcionou como escola artesanal. Em suma, são práticas que refletem 
uma educação voltada para a fé, mas principalmente para o trabalho, posto que 
tinha por objetivo a formação de mão-de-obra. (OLIVEIRA; MESQUITA, 2020, p. 
264) 

  

Portanto por traz da educação praticada na comunidade indígena defendida e aplicada pelos missionários, 
baseada em ler, escrever e contar, blindada como “civilização” além da fé fundamentada na cristianização 
e formação de cristão, para assim obter a alma e a salvação, ainda estava atrelada ao trabalho servindo de 
mão de obra nas tarefas domésticas e braçais de acordo com os desejos e necessidades dos proprietários 
regionais. O processo de escolarização submetido ao povo Xokó e aplicado pelos missionários capuchinhos 
e teve a mesma metodologia usada nos demais estados pois era orquestrada com a organização católica 
missionaria responsável pela formação escolar dos povos originários no Brasil. 

A educação formal submetida aos povos originários no Brasil também foi marcada pela luta constante dos 
indígenas, pouco registrada nas escritas dos períodos, colonial e imperial devido o olhar dos escritores da 
época ser voltado para o olhar dos dominantes, “desconsiderando a ação histórica dos povos indígenas.” 
(CRUZ, p. 04, 2017)    

 

3. CONCLUSÃO  

A Educação Formal Indígena implantada em terras brasileiras pregava a fé, “civilização” mais 
principalmente formava mão de obra para servir nas lavouras e agriculturas. Proibiam os povos indígenas 
a não praticarem a sua cultura, sua religião e sua língua materna.  Os missionários aplicavam castigos 
rigorosos quando encontravam os indígenas praticando sua cultura pois a essência estava em aniquilar 
toda a cultura dos povos indígenas.  Porem alimentados pela resistência e luta muito da cultura dos povos 
indígenas permaneceram vivas e na resistência até os dias de hoje. 
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Capítulo 11 
 

Jogo digital como ferramenta pedagógica 
 

 

Rosana Amaro 

Welinton Baxto 

Jitone Leônidas Soares 

 

Resumo: Este relato de experiência apresenta os jogos digitais como possibilidade da 

prática pedagógica, desenvolvida na semana universitária na Faculdade de Educação 

Física da Universidade de Brasília, com estudantes de graduação em Educação Física e 

Pedagogia, professores da rede pública/privada de ensino básica e pessoas interessadas 

na temática. A metodologia é descritiva apoiada com aplicação de questionário e análise 

qualitativa acerca da reação dos participantes na oficina. Utilizou-se na aplicação dos 

jogos digitais o dispositivo “Kinect Xbox one”, TV Digital, Computador e acesso à internet, 

a fim de debater com especialista, via webconferência, e simular com os participantes a 

prática pedagógica por meio do jogo, da dança, da luta e do atletismo com dispositivo 

digital. Do contexto, a proposta se mostrou inovadora induzindo que os jogos digitais 

poderão ser pensados como possibilidade para a prática pedagógica dos professores da 

educação básica pela possibilidade da interação com os jogos digitais, em duplas ou 

pequenos grupos, em ações cooperativas de modo consensual. 

 

Palavras-chave: jogos digitais, prática pedagógica, ferramenta pedagógica 

  



Educação Contemporânea - Volume 31 

 

 

73 

1. INTRODUÇÃO 

Há tempos que se percebe o avanço da virtualização do corpo com apoio das mídias interativas, 
especialmente influenciados pelos jogos digitais que, possivelmente, pela sua característica de 
onipresença pode ter reverberado na cultura corporal do movimento em diferentes espaços. Quando nos 
referirmos aos jogos, jogos digitais, jogos computadorizados e suas variações, entendemos que possam ser 
termos com compreensões aproximadas entre eles. Porém, é relevante dar importância à modelação dos 
jogos digitais enquanto ferramenta pedagógica na prática corporal por interação entre sujeito e 
tecnologia. 

Sabe-se que a interatividade é uma realidade, sobretudo, uma necessidade das gerações atuais e das 
novas gerações. Apesar das coerentes evidências que apresentam registros relacionados a movimentos de 
utilização das TICs, relações sociais coletivas e interativas proporcionada por jogos digitais, Costa (2016) 
revela que os jogos digitais ganham cada dia mais adeptos, entretanto, sustentam um status de objeto 
desconhecido e muitas vezes temido, por uma parte importante dos educadores. 

Observa-se no cotidiano uma grande variedade de jogos digitais, especialmente na categoria do 
videogame. Essa categoria pode ser vislumbrada em experiências de aprendizagem a partir de 
intervenções na prática corporal. Nesta lógica, alguns videogames quando tratados com intencionalidade 
poderão incorporar identidade, interação, customização, desafio, sentidos contextualizados, pensamento 
sistemático, exploração, revisão dos objetivos, conhecimento distribuído, entre outros. Os jogos digitais 
nos desafiam a “tornar a aprendizagem”, dentro e fora das escolas, muito mais atrativa, reflexiva e 
estratégica, a fim de que possa favorecer formação dos sujeitos e usuários críticos de tecnologias. 

Neste caminho, o presente relato de experiência apresenta os jogos digitais como possibilidade da prática 
pedagógica, desenvolvida na semana universitária na Faculdade de Educação Física da Universidade de 
Brasília. O público alvo constituído por estudantes de graduação em Educação Física e Pedagogia, 
professores da rede pública/privada de ensino básica e pessoas interessadas na temática. A metodologia é 
descritiva apoiada com aplicação de questionário e roda de conversa com análise qualitativa acerca da 
reação dos participantes na oficina. No corpo do relato são apresentados os aspectos conceituais, os 
resultados e análises da oficina “Jogo Digital como possibilidade de Ferramenta Pedagógica”, que nos 
apresentam a interação com os jogos digitais, quando intencional, pode ser uma prática pedagógica 
inovadora em ambiente educacional. 

 

2. JOGO DIGITAL E ELETRÔNICO UM BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

Em uma breve contextualização histórica acerca da evolução dos jogos eletrônicos, 1958 demarcou o 
surgimento do primeiro jogo de entretenimento conhecido por “Tennis for two”. Anteriormente, 1947 
surgiam a primeira patente de jogo, entretanto, não se tornou público devido ao alto custo. Desse tempo 
em diante, a evolução dos jogos eletrônicos foi progressivamente se desenvolvendo e criando 
possibilidades em diversas áreas, passando do entretenimento ao campo educacional e corporativo. 

Ampliando a compreensão acerca do Jogo Eletrônico, também em expressão semelhante (jogo digital, 
game e videogame) Cruz Junior (2013) explica que o jogo eletrônico se caracteriza em dois diferentes 
aspectos: 

Combina duas facetas distintas, mas intimamente relacionadas, a saber: a) hardware – constituída por 
todo o tipo de suporte técnico, plataforma ou unidade de armazenamento física, obrigatório(a) ao 
desenvolvimento da atividade (ex: consoles, arcades e etc.); b) software – são os jogos, em si, ou seja, o 
conjunto de informações específicas alojadas em cada hardware, que é responsável por criar o universo 
simbólico pelo qual se envereda o jogador. (CRUZ JUNIOR, 2013, p. 290). 

Ainda Cruz Junior (2013) explica que a visível evolução técnica dos games é consequência de aspectos 
econômicos e culturais. O infográfico publicado no site “The Economist” ilustrou a evolução dos 
videogames de maior sucesso, sendo a primeira geração Magnavox Odyssey (1972) e ainda, atual, oitava 
geração, os consoles PS4 e Xbox One, este último envolvendo jogos de movimento. 

Todavia, o jogo na visão de Huizinga (2008) é uma atividade livre, “não séria”, fora do contexto da vida 
habitual, capaz de envolver o jogador de forma intensa. Enquanto, os jogos computadorizados, segundo 
Frasca (2001) tratam-se de quaisquer modalidades de software de entretenimento por computador, que 
se utiliza de textos e imagens em plataformas eletrônicas, incluindo, computadores pessoais ou consoles 
operados por um ou vários jogadores em ambientes físicos ou em redes de computadores (Lan / Wan 
networks). 
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No olhar de Juul (2010) os jogos digitais podem ter uma interface mimética com alcance de um público 
ampliado a partir do engajamento dos jogadores em manifestações culturalmente conhecidas e 
valorizadas. São exemplos, as danças, vivências em experiências de lazer e práticas no boliche, esportes 
coletivos e individuais, jogos de tênis, apresentações com guitarra, pilotagem de lanchas, aviões, carros 
entre outros, por meio de interfaces que imitam as ações físicas reais, permitindo a quem joga desenvolver, 
aperfeiçoar e exibir habilidades relacionadas a tais práticas. Infere-se que os jogos digitais criados com 
características miméticas, tendem a definir forma de interação entre os jogadores e os jogos. Nesta 
perspectiva, Baracho et al. (2012) registra a empresa japonesa Nintendo, em 2006, lançou no mercado o 
videogame Wii, em intervenção pioneira neste tipo de aplicação, em contrapartida, Microsoft lançou, em 
2010, o Xbox com tecnologia Kinect. Ambos se classificam em console de jogo, no entanto, o modelo Wii, 
apresentou-se inovador pela possibilidade de combinar movimento reais e interação de joystick. O modelo 
Xbox também apresenta interação de joystick (movimento por pressão de botões), mas inovou pela 
possibilidade de interação corporal direta com o sensor Kinect, liberando o jogador das amarras do 
controle nas mãos, possibilitando ainda a utilização de jogos digitais com base na movimentação corporal. 

A bibliografia especializada aponta que essa nova forma de interação por meio dos jogadores que se 
movimentam e possuem seus movimentos captados, interpretados e apresentados em jogos digitais, tem 
recebido diferentes denominações, tais como: exergames, exergaming, activity-promoting video games, 
physically interactive video game, active video gaming, motion-sensing video game, activity promoting 
computer games, active video games, entre outras, sendo que a expressão exergames (EXG), por ser uma 
das mais utilizadas na literatura. 

Hstoricamente, Baracho et al. (2012) destaca que os videogames surgiram na década de 1960 e tinham 
como objetivo inicial o entretenimento (REIS; CAVICHIOLLI, 2008), porém, dados recentes mostram que 
eles vêm se aprimorando e reorganizando o tempo do usuário que antes era dedicado à música, à televisão 
e ao cinema (CARELLI, 2003). Os jogos digitais de movimento no cenário da cultura digital atual são muito 
mais que uma opção de lazer, mas sim, potenciais ferramentas pedagógicas para intervenções em 
diferentes campos do conhecimento, como área da saúde (reabilitação), aulas de Educação Física. 

 

2.1. JOGO DIGITAL COMO POSSIBILIDADE DE FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

Passado algumas décadas da efervescência da sala de informática na escola como possibilidade de 
empoderamento dos professores e estudantes com utilização de computadores, os professores 
depararam-se com outras nuances, a aplicação das tecnologias digitais com metodologias e estratégias 
para melhorar a prática docente e   da aprendizagem de seus estudantes. Atualmente, observa-se tendência 
quanto à utilização dos jogos digitais como ferramenta pedagógica no contexto escolar, intervenção de 
atividades e jogos digitais com o uso do tablet, computadores e xBox kinect e PS4. Porém, há um grande 
desafio em desvelar de como os jogos digitais poderão favorecer a elevação da qualidade educacional. Não 
é de se estranhar com essa dificuldade, apontada por Cruz Junior (2013, 289), que “[...] é lícito afirmar que 
os jogos digitais ainda se caracterizam como um conceito marcado pela ausência de consensos 
definitivos”. 

Observa-se o número crescente de professores que se esforçam para quebrar o paradigma do fazer de suas 
práticas por intermédio dos jogos digitais. Por exemplo, com tablet, que segundo Nascimento e Liz (2017) 
consideram uma importante estratégia no ensino da língua portuguesa para crianças surdas. Mas, 
advertem De Paula e Valente (2016) que os “jogos digitais não devem ser encarados como uma solução 
mágica para a Educação: é necessário compreender as especificidades dos dois campos, tanto do processo 
educacional quanto dos videogames para que essa relação seja estabelecida de forma proveitosa”. 

Enfatiza-se que as tecnologias digitais quando tratadas com finalidade pedagógica podem ser aliadas para 
o processo ensino e aprendizagem na educação básica e superior, considerando que as tecnologias 
passaram a fazer parte do cotidiano em ambientes escolares, segundo Francisco e Silva (2015). Os estudos 
de Carvalho, Barbosa e Silva (2014) com uso de tecnologias com criança com idade de seis anos ainda em 
fase de alfabetização apontaram que as crianças estão tendo acesso a essa tecnologia cada vez mais cedo, 
assim, infere-se que poderá reverberar na maneira como os professores e estudantes irão se relacionar no 
processo educativo. Essa tendência é observada quando da interação da criança com tecnologia em seu 
ambiente familiar, como os próprios autores denominaram de sociedade “tecnológica”. Por outro lado, 
essa mesma criança, mesmo em processo de alfabetização, demonstrou maior facilidade de manuseio e 
usabilidade com as tecnologias, possivelmente, pelo fato de ter adquirido acesso prévio naquelas ou em 
outras tecnologias. 
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Neste aspecto, as tecnologias e jogos digitais quando empregados de forma intencional em ambientes 
educacionais, acredita-se que poderão ser aliadas nas práticas pedagógica dos professores para ganhos de 
aprendizagens de seus educandos, como apresentaram Ramos e Segundo (2018) nos estudos que sobre os 
efeitos do uso de jogos digitais no contexto escolar para o aprimoramento da atenção e da flexibilidade 
cognitiva: 

Os jogos digitais têm sido associados a ganhos em relação ao aprimoramento de aspectos cognitivos. A 
partir da interação com esse tipo de jogo, os sujeitos jogadores têm um tempo menor de reação, melhoria 
no desempenho relacionado às habilidades visuais básicas e a atenção (Li et al., 2010); exercitam 
habilidades relacionadas à atenção, como o aumento do número de objetos que são percebidos 
simultaneamente,  a atenção seletiva e a atenção dividida (Feng; Spence; Pratt, 2007; Dye; Bavelier, 2010); 
melhoram o desempenho cognitivo, aprimorando a capacidade de fazer mais de uma tarefa ao mesmo 
tempo e de tomar decisões executivas (Boot et al., 2008), (RAMOS E SEGUNDO, 2018, p.531). 

O entendimento acerca da flexibilidade cognitiva para os autores citando Diamond  (2009, p. 18) refere-se 
à “[...] capacidade do indivíduo de alternar com facilidade e rapidez as perspectivas ou o foco de atenção 
ajustando de modo flexível a novas exigências ou prioridades e a poder raciocinar de maneira não 
convencional”. Observa- se que o indivíduo se apresenta com predisposição para a mudança, conforme o 
momento de estímulo. Nesse estudo foram apontados que os jogos digitais podem contribuir para 
aperfeiçoamento das habilidades cognitivas, em decorrências as inúmeras repetições que determinado 
jogo pode proporcionar ao usuário. Pode-se induzir que o jogo digital e as tecnologias quando aplicados na 
educação formal com intencionalidade poderão se apresentar como possibilidades de ferramentas 
pedagógicas. 

Assim, pode-se chegar ao entendimento de que essas ferramentas tendem favorecer a apreensão, por meio 
lúdico e flexibilidade cognitiva, de aquisição de conhecimento, bem como, possibilitar a melhoria da 
prática docente, por ser considerada a oficina jogo digital pelos participantes, um ambiente mais 
descontraído, todavia, intencionado pedagogicamente. Porém, sem desprezar possíveis efeitos do uso das 
tecnologias e jogos digitais oriundos dos ambientes sociais e, porventura, adicionados aos ambientes da 
educação formal. 

 

3. RESULTADOS E ANÁLISES DA OFICINA DO JOGO DIGITAL COMO POSSIBILIDADE DE FERRAMENTA 
PEDAGÓGICA 

O percurso metodológico empregado neste estudo alinhou-se aos pressupostos da abordagem qualitativa, 
de natureza exploratória e teve como objetivo levantar as impressões dos participantes quanto aos 
aspectos da oficina “jogo digital como ferramenta pedagógica”, por intermédio de aplicação de 
questionário. 

A concretização da oficina possibilitou a experimentação do jogo digital como ferramenta pedagógica por 
meio de atividades mediadas pelo dispositivo Kinect Xbox One para simular a prática corporal nas 
modalidades de dança, jogos, esportes e lutas. As atividades propostas foram planejadas em três 
momentos e dinamizadas por três professores nas seguintes etapas: (1) experimentação dos jogos digitais; 
(2) fundamentação teórica e (3) prática em pequenos grupos. 

As atividades foram iniciadas com uma breve explanação dos objetivos e apresentação da dinâmica de 
desenvolvimento, o primeiro momento, com cerca de uma hora, possibilitou a experimentação dos jogos 
de movimento kinect pelos participantes, bem como favoreceu o momento inicial de interação entre os 
participantes. Posteriormente, por meio de palestra online, os participantes tiveram a oportunidade de 
conhecer os conceitos teóricos, desafios e aspectos didático-pedagógicos dos jogos digitais. Na sequência 
(momento de prática) os participantes foram convidados a formar duplas e trios e receberam o desafio de 
pensar uma estratégia didática de aplicação dos jogos vivenciados na fase de experimentação. Na fase de 
aplicação, todas as duplas tiveram a oportunidade de dinamizar a prática pedagógica pensada para todo 
grupo. 

Na finalização do evento foi proposta uma Roda de Conversa para discussão dos aspectos didático-
pedagógicos dos jogos digitais e seus desafios como ferramenta pedagógica. Por fim, os participantes 
responderam o questionário de avaliação de reação, dados sistematizados abaixo com breve perfil dos 
participantes e suas impressões quanto aos aspectos de Organização, Dinamização, Conteúdo apresentado, 
Duração das atividades, Interação, Apoio técnico, Local (sala), Apoio da equipe de facilitação, Gamificação 
das atividades, Expectativa com a oficina, conforme apresentado no quadro 1: 
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Quadro 1 – Impressões dos participantes quanto aos aspectos da oficina jogo digital como ferramenta 
pedagógica 

Categorias Escala Likert 

Perguntas 1 2 3 4 5 

Organização - - - 7 11 

Dinamização - - 1 1 16 

Conteúdo apresentado - - - 3 15 

Duração das atividades - - - 5 13 

Interação - - 1 3 14 

Apoio técnico - - - 7 11 

Local (sala) - - - 2 16 

Apoio da equipe de facilitação - - - 3 15 

Gamificação da das atividades - - 1 2 15 

Expectativa com a oficina - - - 4 14 

Motivação para o aprendizado - - - 4 14 

Contribuições para aprendizagem - - - 1 17 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Sinteticamente, buscou-se levantar as impressões dos participantes quanto aos aspectos da “Oficina Jogo 
Digital como ferramenta pedagógica”, considerando a escala likert de satisfação - (1) Muito Fraco, (2) 
Fraco, (3) Razoável, (4) Bom e (5) Muito Bom. 

Os dados acima demonstram que o critério “(5) Muito Bom” se apresentou com grau significativo de 
satisfação quanto à participação na oficina. Observa-se que as doze categorias elencados obtiveram 
pontuações máximas. Não obstante, o critério “(4) Bom” também expressou de forma acertada e adequada 
o alcance dos objetivos na visão dos participantes. Ambos os critérios, são complementares e confirmam os 
relatos verbalizados na “roda de conversa” que o evento, de modo geral, foi significativo e produtivo. 

Quanto à motivação para o aprendizado, Contribuições para aprendizagem, sendo alguns desses elementos 
constituintes da organização do trabalho pedagógico para aplicação de tecnologias em sala de aula. 

Referente ao perfil dos participantes o evento contou com a presença de 18 pessoas interessadas na 
temática, desses 11 declaram-se do sexo feminino e 7do sexo masculino. Na faixa etária observou-se 5 
participantes com menos de 21 anos; 10 entre 21 e 30 anos; 1 participante entre 31 e 40 anos, e 1 entre 51 
e 60 anos. Quanto a habilitação acadêmica destacou-se 16 participantes de Licenciatura e 2 de 
Bacharelado, sendo apenas um desses participantes com titulação de Mestrado. Referente à área de 
formação participaram, 8 estudantes do curso de Pedagogia, 4 da licenciatura em Educação Física, outros 5 
participantes não declararam a área de formação. 

Além do breve perfil, questionou-se ao participante se “Foi a primeira vez que participou de Oficina com 
aplicação de tecnologia para fins pedagógicos?” À vista do questionamento, 12 participantes confirmaram 
ser a primeira participação e, outros 6 confirmaram terem vivenciado alguma formação de tecnologia 
aplicada a educação. Também foram questionados acerca do envolvimento do participante em atividades 
semelhantes feitas anteriormente, assim questionou-se “Qual foi o seu desempenho na última oficina que 
frequentou” os resultados demonstraram que 13 pessoas participaram integralmente e 5 participaram 
parcialmente da última oficina que frequentaram. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A oficina “Jogos Digitais como possibilidade pedagógica na prática corporal”, realizada no contexto da 
Semana Universitária da UnB, teve como proposta pensar a prática pedagógica nas aulas de educação 
física alinhada ao conceito de (ciber) cultura corporal do movimento mediado por jogos digitais. O evento 
realizado no âmbito da Faculdade de Educação Física também buscou integrar estudantes de graduação na 
área de Educação Física e Pedagogia, assim como professores da rede pública/privada de ensino e pessoas 
interessadas na temática. 

Observou-se durante a aplicação da oficina jogo digital como possibilidade de ferramenta pedagógica, 
objeto deste relato, que as repetições dos movimentos dos participantes possibilitaram, para sua grande 
maioria, mudanças de comportamentos à medida que exercitavam com os jogos digitais, de forma direta 
ou espelhada das reproduções dos movimentos de seus colegas que estavam à frente, ao lado ou na 
própria tela do monitor da atividade corporal. 

Neste relato de experiência ficou demonstrado que os jogos digitais e suas ramificações lúdicas devem ser 
aplicados em ambiente educacional com intencionalidade pedagógica, entre outras premissas, concebida 
por ações democraticamente pensada, discutida e (re) planejada junto com a comunidade escolar, para ser 
executada em sala de aula ou ambiente educativo pelos atores diretamente envolvidos naquela prática 
educacional. 
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Capítulo 12 
 

 

Simulação do crescimento da soja - Um ambiente 
virtual de aprendizagem 

 
Marcos Wagner de Souza Ribeiro  

Eliane Raimann 

 

 

Resumo: Este artigo apresenta uma metodologia baseada no método de crescimento de 

plantas L-System para simular o comportamento da cultura da soja em meio a alteração 

de macronutrientes do solo tendo um ambiente virtual como suporte a visualização 

destas interações. 
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1. INTRODUÇÃO 

O curso de agronomia e áreas afins possuem disciplinas relacionadas com o manejo de algumas das 
principais culturas existentes no país. A principal dificuldade encontrada por docentes e 
consequentemente pelos discentes destes conteúdos é a exemplificação e o acompanhamento in loco do 
cultivar. Estes problemas ocorrem por várias razões, como: a) não enquadramento do período de 
plantação e da oferta da disciplina; b) tempo necessário para que cada fase da cultura tenha maturidade e 
ofereça resultados; c) diversidade de variáveis que influenciam no manejo da cultura e que necessitam ser 
estudadas isoladamente. Além destes aspectos, a dificuldade de se obter um processo eficiente de plantio e 
manejo de uma cultura está diretamente ligado ao não entendimento do papel de uma análise de solo, 
antes de realizar o plantio. Outros fatores como desconhecimento das principais as fases de crescimento 
da planta, influências de macro e micro-nutrientes, também podem atrapalhar o aprendizado, seja para 
compor o solo, combater pragas ou realizar uma análise de desempenho. Diante isso, a utilização de 
recursos computacionais como a simulação por meio do uso de Ambientes Virtuais (AV) podem auxiliar, 
fornecendo, meios de estudos, experimentação, análises e avaliações de situações que seriam inviáveis de 
se realizar no mundo real, pois, meios tradicionais demandariam muito tempo e muitos recursos 
financeiros. Além de uma gramática específica para realizar a simulação (adaptação do L-Systems), deve-
se conhecer profundamente o modelo a ser simulado. Para melhor entendimento do modelo, tem-se a 
fenologia (estudo do ciclo das culturas ao longo do processo de desenvolvimento e contribui para o 
entendimento de suas diferentes fases: germinação, emergência, crescimento e desenvolvimento 
vegetativo, florescimento, frutificação, formação das sementes e maturação). Isso torna possível identificar 
as relações e as influências dos fatores envolvidos no processo de produção, favorecendo a previsão de 
problemas e a tomada de decisão. No entanto, apenas uma simulação do crescimento/desenvolvimento de 
uma cultura não é suficiente para atender aos anseios de um discente/docente que estuda uma 
determinada variedade vegetal. É necessário que o simulador (AV) também tenha uma capacidade reativa 
(interação) que demonstre os resultados da interferência de variáveis (macronutrientes) na escala 
fenológica de uma planta. Ou seja, as características do solo podem ser verificadas na relação com uma 
cultura, especificamente neste caso a soja, propiciando um resultado visual/gráfico por meio de um 
ambiente virtual de simulação. Para realizar a avaliação do ManjeoSoja3D (ambiente virtual criado para 
atingir estes objetivos e resolver os problemas apresentados). 

Os primeiros modelos que foram capazes de realizar a simulação de crescimento e produção de culturas 
surgiram na década de 70 (JONES; KEATING; PORTER, 2001). A partir destes modelos foi possível integrar 
os conhecimentos dos processos biofísicos que regem no sistema solo-água-planta, permitindo identificar 
e avaliar as incertezas na produção associadas às diferentes opções de manejo (ação de conjugar as 
atividades manuais com a tecnologia avançada, com o objetivo de definir ou traçar decisões a serem 
tomadas em um sistema de produção agropecuário (CAMILO et al., 2013), (EMBRAPA, Marin, 2006). 

Para realizar a simulação de crescimento da soja de forma autônoma é preciso empregar algum 
formalismo matemático. Em 1968, o biólogo Aristid Lindenmayer introduziu um formalismo do 
desenvolvimento celular de pequenos organismos multicelulares (LINDENMAYER, 1968), baseada nas 
gramáticas de Chomsky e sistemas de reescrita, posteriormente denominado L-Systems (PRUSINKIEWICZ 
et al., 1996). 
Logo após, PRUSINKIEWICZ propôs a interpretação gráfica das gramáticas L-systems, tal abordagem 
assume que determinados símbolos existentes em uma cadeia produzida por uma gramática L-system 
podem reproduzir uma forma gráfica, assim possibilitando reproduzir em forma gráfica o crescimento de 
uma planta. 

Além de uma gramática específica (formalismo matemático), para realizar a simulação deve-se conhecer 
profundamente o modelo a ser simulado. Para melhor entendimento do modelo de crescimento da cultura 
da soja, tem-se a fenologia, que estuda o ciclo das culturas ao longo do processo de desenvolvimento e 
contribui para o entendimento de suas diferentes fases: germinação, emergência, crescimento e 
desenvolvimento vegetativo, florescimento, frutificação, formação das sementes e maturação. Isso torna 
possível identificar as relações e as influências dos fatores envolvidos no processo de produção, 
favorecendo a previsão de problemas e a tomada de decisão. A escala fenológica, portanto, constitui-se em 
um conjunto de fases que descrevem o crescimento e o desenvolvimento de uma cultura desde sua 
emergência até a maturação, de forma a facilitar a sua compreensão (CAMILO, 2013). 

No entanto, apenas uma simulação do crescimento/desenvolvimento de uma cultura não é suficiente para 
atender aos anseios de um pesquisador ou estudioso de uma determinada variedade vegetal. É necessário 
que o simulador (sistema) também tenha uma capacidade reativa (interação) que proporcione 
demonstrar os resultados da interferência de variáveis (micro e macronutrientes) na escala fenológica de 
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uma planta. Ou seja, as características do solo podem ser verificadas na relação com uma cultura, 
especificamente neste caso a soja, propiciando um resultado visual/gráfico por meio de um ambiente 
virtual de simulação. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é implementar (ambiente virtual e o consequente formalismo 
matemático) o crescimento autônomo da cultura da soja, elencando as principais exigências nutricionais 
da soja, juntamente com os efeitos do déficit destes nutrientes construindo um mecanismo de 
interpretação de análise do solo de acordo com formulas existentes na literatura. 

 

2. FENOLOGIA DA CULTURA DA SOJA 

A metodologia proposta por Fehr e Caviness (1977) divide os estádios de desenvolvimento da soja em: (a) 
estádios vegetativos e (b) estádios reprodutivos. Como podemos observar na Figura 1, os estádios 
vegetativos são designados pela letra V e os reprodutivos pela a letra R, e essas letras são seguidos por 
índices numéricos que identificam estádios específicos, com exceção dos estádios VE (emergência) e VC 
(cotilédone). Essa metodologia identifica precisamente o estádios de desenvolvimento em que se encontra 
uma planta ou lavoura de soja (FARIAS; NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007). 

 

Figura 1 – Estádios fenológicos da soja (Glycine max (L.) Merrill). 

 

 

2.1. EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DA SOJA 

A soja requer 16 elementos químicos para o seu desenvolvimento, dentre eles o carbono (C), hidrogênio 
(H) e o oxigênio (O), que são nutrientes encontrados na atmosfera e na água e participam da fotossíntese 
(SOUZA, 2014 apud SILVA, 2005). Além do C, H e O, treze outros elementos são fornecidos pelo solo, onde 
seis são requeridos em quantidade maiores chamados macronutrientes e outros setes requeridos em 
quantidade menores, chamados micronutrientes. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto dos macronutrientes, sendo assim, não haverá 
abordagem de todos os micronutrientes, apenas o Alumínio(Al), não diminuindo a importância dos 
micronutrientes para o desenvolvimento da soja. O cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K) e o 
enxofre (S) fazem parte do grupo dos macronutrientes, dessa forma, suas principais funções e sintomas de 
deficiência são: 

 Cálcio (Ca) -  o cálcio é benéfico na germinação, ativa enzimas relacionadas ao metabolismo do 
fósforo e atua na manutenção da parede celular, dando um aspecto de turgidez e resistência à planta. 

 Magnésio (Mg) -  o magnésio é o átomo central da molécula de clorofila, fazendo parte na sua 
composição química (estrutura) e sendo fundamental nos processos da fotossíntese. No caso de sua 
deficiência, as folhas mais velhas apresentam clorose inter nerval, meio amarelada, e nervuras com cor 
verde-pálida. 
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 Potássio (K) - o potássio é o segundo elemento mais absorvido pela planta, pois é o principal 
ativador enzimático e regulador dos estômatos, favorecendo a retenção das vagens durante sua formação, 
reduz a deiscência na maturação e aumenta a resistência das plantas às doenças. 

 Fósforo (P) - o fósforo é crucial no metabolismo das plantas, desempenhando papel importante 
na transferência de energia da célula, na respiração e na fotossíntese e absorção dos nutrientes do solo 
(ARANTES; SOUZA, 1993). 

 Enxofre (S) - o enxofre pode ser absorvido pelas plantas através do oxigênio pelas folhas. 
Contudo, a fonte mais importante de enxofre é o sulfato absorvido pelas raízes da soja. O S contribui na 
composição dos aminoácidos e proteínas, sendo um nutriente importante para a transferência de eletro na 
fotossíntese, na sua falta, ocorre uma serie de distúrbios metabólicos, inclusive a diminuição da 
fotossíntese e respiração (ARANTES; SOUZA, 1993). 

 

3. L-SYSTEMS 

Em 1968, o biólogo Aristid Lindenmayer introduziu um formalismo do desenvolvimento celular de 
pequenos organismos multicelulares (LINDENMAYER, 1968), baseada nas gramáticas de Chomsky e 
sistemas de reescrita, posteriormente denominado L-Systems (PRUSINKIEWICZ et al., 1996). Segundo 
Santos (2008), o formalismo de Lindenmayer permite, por meio de uma gramática especial, a 
representação da reescrita paralela e simultânea, o que não ocorre nas gramáticas convencionais de 
Chomsky em que a reescrita ocorre sequencialmente. O processo de reescrita paralela e simultânea é a 
característica que permite aos L-systems representar objetos que apresentem auto-similaridade, como 
fractais e plantas. 

O L-Systems é definido como uma gramática representada por uma tupla ordenada, G =V, T, P, em que V 
representa um alfabeto de símbolos que podem ser usados para fazer sequencia de caracteres, T como 
uma string inicial denominado "axioma" por onde começa a construção da sequencia e P como uma 
coleção de regras de produção que expandem cada símbolo em uma sequência maior de símbolos. A 
Figura 2 demonstra um exemplo desta gramática. 

A ideia básica desta interpretação geométrica por meio da gramática do L-Systems é dada por um cursor 
gráfico capaz de produzir traçados geométricos em coordenadas cartesianas mediante a alteração de 
estado da máquina que o controla. O estado desse cursor é alterado mediante a troca de valores da tripla 
(x, y, a) , sendo o par (x, y) a coordenada atual desse cursor a partir do qual será calculada, pelas relações 
trigonométricas do triângulo retângulo, a nova posição (x’ , y’) dado o valor de deslocamento d (passos) 
desejado para o cursor. Além disso, a é o ângulo que determinará a orientação incremental no qual se dará 
o deslocamento. 

 

Figura 2 – Exemplo de gramática L-Systems 
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Desta forma, a principal contribuição deste trabalho é a construção de um ambiente virtual que simule o 
desenvolvimento fenológico da soja adaptando a gramática L-Systems para simular o crescimento e a 
interferência dos macronutrientes. 

 

4. TRABALHOS RELACIONADOS 

O método utilizado para a busca dos trabalhos apresentados consistiu em aplicar a uma string (animation, 
simulation, visual models, plant growth, tree growth, virtual reality) em bases referenciais importantes 
oferecidos pelas bases IEEE Xplorer1, ACM Digital Library2, Scopus3, Google Scholar e portal EMBRAPA. A 
fim de obter publicações que não foram recuperadas pelas máquinas de busca e que sejam importantes 
para este trabalho, foi feita uma análise manual das referências dos artigos retornados por essas fontes 
encontradas previamente. 

A Tabela 1 apresenta um conjunto de trabalhos que foram analisados para dar sustentação científica 
(análise de relevância e contribuição) a construção desta proposta. Os trabalhos foram: T1 (Capturing and 
Animating the Morphogenesis of Polygonal Tree Models (PIRK et al., 2012)), T2 (LiveTree: Realistic tree 
growth simulation tool (KIM; JEONG, 2012)), T3 (Study on Method of Modeling and Visualization of Soybean 
(ZHONGBIN et al., 2006)), T4 (Digital Design and implementation of Soybean Growth process based on L-
System (ZHONGBIN et al., 2006)) e T5 (DSSAT cropping system model (JONES et al., 2013)). 

 

Tabela 1 – Comparativos entre trabalhos analisados 

 

 

5. ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO 

Para propiciar a criação de um sistema que se baseasse em uma gramática (formalismo) e com uma adição 
de funcionalidades específicas que interferisse no modelo de crescimento foram criados os seguintes 
módulos: a) crescimento natural (regra baseada na gramática do L-System); b) fenologia (regras para que 
o crescimento tenha obediência as respectivas fases de crescimento da soja); c) renderização 3D 
(adaptação ao L-System e às variáveis da composição do solo); d) população (análise de indivíduo ou de 
população). 

O ambiente virtual foi desenvolvido com uso do motor de jogo, Unity, o qual permite a modelagem do 
terreno, criação de objetos 3D, interação com o usuário entre outras coisas e a linguagem de programação 
utilizada na Unity, para implementação da interação com o usuário é o C# (C Sharp). No ambiente virtual o 
usuário pode optar entre duas formas de visualização da soja: a) individual (Figura 3): somente uma 
planta é apresentada para realizar a simulação e b) população: onde varias plantas são agrupadas em 
população para simular uma plantação real de soja. 
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Figura 3 – Interface gráfica do sistema (visão de um indivíduo). 

 

 

O principal algoritmo do sistema (em forma de pseudo-código) apresenta regras e a consequente 
implementação destas regras transformando os dados em imagem, este algoritmo está representado 
abaixo: 
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6. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

Dentre as duas formas de visualização providas pelo Soja3D, na forma individual, somente é possível 
realizar a simulação com uma planta, sendo que a câmera é fixa e focada na planta. Em contrapartida, na 
forma de visualização em população é possível navegação pelo ambiente, acompanhando várias plantas 
pelo terreno, possibilitando observar mais de perto o crescimento da lavoura como um todo. A Figura 4 
apresenta a interface do sistema e os respectivos nutrientes de uma análise. 

 

Figura 4 – nutrientes de uma análise. 

 

 

Já a Figura 5 apresenta a interface do sistema com uma população de plantas. Enquanto que a Figura 6 
ilustra plantas com deficiências nutricionais. 

 

Figura 5 – População de plantas. 
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Figura 6 – plantas com deficiência de nutrientes. 

 

 

7. ANÁLISE E TESTES 

Para realizar a avaliação do Soja3D, foi utilizado um dos mais conhecidos e mais simples métodos de 
averiguação do nível de usabilidade de um sistema, denominado: System Usability Scale (SUS), proposto 
por Brooke et al., 1996. O SUS pode ser utilizado para avaliar aplicação, software, websites, serviços, 
hardware e qualquer outro tipo de interface. O SUS permite avaliar os seguintes critérios: 

 Efetividade (os usuários conseguem completar seus objetivos?) 

 Eficiência (quanto esforço e recursos são necessários para isso?) 

 Satisfação (a experiência foi satisfatória?) 

O SUS se resume em 10 perguntas, e para cada uma delas o usuário pode responder em uma escala de 
variando de 1 a 5, onde 1 significa "Discordo Completamente" e 5, significando "Concordo 
Completamente". Essa mesma escala também foi utilizada para responder outras questões da categoria 
"conhecimento" e "corretude" que serão apresentadas logo abaixo. 

Em conjunto com o modelo proposto por Brooke et al., 1996, foi utilizado o 
paradigma Goal/Question/Metric (GQM) (CALDIERA; ROMBACH, 1994), que consiste em uma abordagem 
orientada a objetivos para medição de produtos e processos de software. 
De acordo com Caldiera e Rombach (1994) o GQM é dividido em três partes, sendo elas: a) Nível 
conceitual (objetivos): nesse nível, deve-se definir quais metas pretende-se atingir; b) Nível operacional 
(questões): nesse nível é elaborado um conjunto de questões quantificáveis que especifiquem as medidas 
adequadas para sua avaliação; e c) Nível quantitativo (métricas): um conjunto de dados é associado a 
cada questão para que essa seja respondida de forma quantitativa. 

Além das 10 perguntas básicas do método SUS, foram realizadas outras 6 questões  referentes as 
categorias "conhecimento adquirido" e "corretude" dos conceitos aplicados no sistema. 

Baseado no modelo para avaliação da usabilidade proposto por Brooke et al., 1996 e na abordagem GQM, o 
modelo de avaliação do sistema proposto neste trabalho consiste dos seguintes objetivos, questões e 
métricas: 

1. Objetivo: Analisar o Soja3D com o propósito de verificar a usabilidade. 

a. Questão: Qual a pontuação obtida pelo método SUS? 

Métricas: 

1.a.i. #MEDIAOK: a pontuação média obtida no SUS é maior ou igual a 68 pontos. 

1.a.ii. #MEDIAFRACA: a pontuação média obtida no SUS é menor a 68 pontos. 

2. Objetivo: Analisar o Soja3D com o proposito de verificar a utilidade no processo de 
ensino/aprendizado dos conceitos de análise e interpretação de solo. 

a. Questão: O Soja3D é útil no processo de ensino/aprendizado dos conceitos de análise e 
interpretação de solo? 

Métricas: 
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b. #CONHECIMENTOOK: porcentagem de respostas do tipo “Concordo parcialmente” ou “Concordo 
totalmente” para todas as questões da categoria “conhecimento adquirido”. 

c. #CONHECIMENTOFRACO: porcentagem media de respostas do tipo “Discordo parcialmente” ou 
“Discordo totalmente” para todas as questões da categoria “conhecimento adquirido”. 

3. Objetivo: Analisar o Soja3D com o proposito de verificar se conceitos de interpretação da análise 
de solo e fenologia no Soja3D foram abordados de forma correta Questão: O conceitos de interpretação da 
analise de solo e da fenologia da soja no Soja3D condizem com a realidade? 

Métricas: 

a. #CORRETUDEOK: porcentagem media de respostas do tipo “Concordo parcialmente” ou 
“Concordo totalmente” para todas as questões da categoria “corretude”. 

b. #CORRETUDEFRACA: porcentagem media de respostas do tipo “Discordo parcialmente” ou 
“Discordo totalmente” para todas as questões da categoria “corretude”. 

Interpretação das métricas: Quanto aos Objetivo 1 (usabilidade), se a métrica obtida for #MEDIAOK o 
sistema proposto possui a facilidade de ser claramente compreendido e manipulado pelo usuário. 

Para coletar as métricas deste modelo de avaliação, foram considerados três grupos diferentes de 
avaliadores (G1{Engenheiro Agrônomos}, G2{Acadêmicos do Curso de Agronomia} e G3{Acadêmicos do 
Curso de Ciências da Computação}), segundo Nielsen (1994), grupos de avaliadores devem ser formados 
por, no mínimo, três indivíduos e, no máximo, por cinco indivíduos. 

A primeira métrica proposta pelo modelo GQM é avaliar a usabilidade do sistema. Como podemos 
observar na Figura 7 a média obtida pelo método SUS é 76,66 pontos, com isso concluímos que a métrica 
#MEDIAOK foi atingida, comprovando a facilidade de uso pelos engenheiros agrônomos. 

 

Figura 7 – Média de pontos obtida pelo método SUS, avaliação feita pelos engenheiros 
agrônomos. 

 

 

A Segunda métrica proposta pelo GQM é avaliar se o sistema foi útil no processo de ensino/aprendizado 
dos conceitos de análise e interpretação de solo. Com base nos valores apresentados na Figura 8 é possível 
observar as questões pertinentes a categoria conhecimento adquirido (Q11, Q12, Q13) e concluir que a 
métrica #CONHECIMENTOOK também foi atingida com a porcentagem de 77,33% de respostas "Concordo 
Totalmente", comprovando a aquisição de conhecimento por parte dos engenheiros agrônomos. 

A Terceira métrica tem o intuito de avaliar se os conceitos de interpretação da análise de solo e fenologia 
no Soja3D foram abordados de forma correta. Se as questões Q14, Q15 e Q16 da Figura 9 forem analisadas 
é possível chegar à conclusão que a métrica #CORRETUDEOK também foi atingida com a porcentagem de 
67%, confirmando que o conceitos foram empregados de forma correta. 

Figuras 8/9 – Avaliação com  agrônomos. / Avaliação pelo método SUS. 
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Como base na Figura 9 a qual apresenta o resultado da avaliação utilizando o método SUS, é possível 
chegar à conclusão que a métrica #MEDIAOK foi atingida com a média de 75 pontos, afirmando que o 
sistema apresenta usabilidade. 

 

8. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O agronegócio vem mostrando crescimentos extraordinários durante os últimos anos, a tecnologia em si 
está contribuindo diretamente para que isso aconteça, agregando praticidade e facilitando a execução de 
tarefas. Desta forma, a área de simulação computacional junto com a agricultura de precisão vem 
ganhando espaço no mercado, sendo considerado um sistema com o objetivo de reduzir os custos e 
aumentar a produtividade. A maioria das ferramentas existentes no mercado para essa finalidade não são 
intuitivas, pois utilizam gráficos e tabelas para apresentar visualização da informação e muita das vezes 
estão em língua estrangeira dificultando ainda mais o entendimento. Existe também uma dificuldade de 
ensinar e aprender os conceitos de crescimento da soja e interpretação da análise de solo, pois, o que é 
empregado nos livros já está defasado e muitas das vezes não condizem com a realidade, para isso é 
preciso realizar o plantio e aulas de campos para elucidar esses conceitos. Esse problema pode ser 
parcialmente solucionado pôr o ambiente virtual resultante desse trabalho, pois ele proporciona uma 
alternativa ao modelo tradicional de aquisição do conhecimento e a interpretação das análise de solo. 

A criação de uma aplicação que integra crescimento autônomo de plantas em 3D, interpretação de análise 
de solo e realidade virtual para a área agronômica reforça ainda mais importância de ferramentas 
computacionais no ensino/aprendizagem e apoio a decisão. O Soja3D abordou somente a simulação de 
crescimento da soja, podendo ser adaptada para qualquer outra cultura, como milho, algodão, eucalipto. 
Assim sugerindo o desenvolvimento de novas pesquisas nesse sentido. 

Como parte dos trabalhos futuros, pretende-se tornar mais realístico o crescimento tridimensional da soja, 
para isso, é preciso melhorar a implementação do L-Systems e incluir fatores externos como sol, chuva, 
vento e micronutrientes. Outro trabalho futuro é implementar o cálculo da recomendação de adubação 
para os nutrientes que apresentarem valores baixos e também realizar estimativa de produção de grãos. 
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Resumo: Este capítulo apresenta um relato de experiências compreendendo a aplicação 

da metodologia ativa de aprendizagem da sala de aula invertida (flipped classroom). A 

sala de aula invertida foi utilizada na modalidade de ensino remoto emergencial, por 

meio do REDE/UFSM – Regime Especial Domiciliar de Estudos, implantado devido à 

pandemia de COVID-19. O relato de experiências compreende a aplicação da referida 

metodologia em quatro diferentes disciplinas do Curso de Bacharelado em Sistemas de 

Informação da UFSM – Universidade Federal de Santa Maria – Campus Frederico 

Westphalen/RS, durante o segundo semestre letivo de 2020 e o primeiro semestre letivo 

de 2021. As atividades foram baseadas em videoaulas, fóruns de discussão, exercícios de 

fixação de conteúdos, elaboração de projetos e a utilização de diferentes softwares 

aplicados nas disciplinas envolvidas.  

 

Palavras-Chave: Sala de Aula Invertida. Ensino Remoto. Pandemia de COVID-19. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde março de 2020 estamos vivenciando inúmeras dificuldades relacionadas à pandemia de COVID-19. 
A pandemia impôs a mudança de comportamento da sociedade, incluindo as instituições educacionais. 
Devido ao isolamento social, para conter a contaminação do novo coronavírus, as instituições de ensino 
suspenderam suas atividades presenciais levando em conta o elevado risco de contágio nestes ambientes 
(CORADINI, 2020). Para que o semestre letivo não fosse suspenso, algumas instituições de ensino 
definiram estratégias, tal como a UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), que instituiu o regime 
denominado REDE (Regime Especial Domiciliar de Estudos), de acordo com as instruções normativas da 
PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) (UFSM, 2020a; UFSM, 2020b, UFSM, 2020c). Na UFSM as 
atividades estão sendo desenvolvidas por meio do REDE desde março de 2020 até os dias atuais (julho de 
2021) e, recentemente, a instituição aprovou o calendário acadêmico referente ao segundo semestre letivo 
de 2021, mantendo o ensino remoto na maioria das disciplinas (UFSM, 2021a). 

Sendo assim, a universidade sugeriu aos seus professores que adotassem recursos de TDICs (Tecnologias 
Digitais da Informação e da Comunicação) em seu fazer pedagógico, como destaca um dos artigos da 
Resolução 024/2020 da UFSM: “Art. 3º O Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) é uma 
combinação da excepcionalidade dos exercícios domiciliares com as características do ensino remoto e da 
mediação por Tecnologias Educacionais em Rede...” (UFSM, 2020c). 

O Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFSM, ofertado no campus de Frederico 
Westphalen/RS, é presencial e funciona no turno noturno. O Projeto Pedagógico do Curso já previa, antes 
da Pandemia de COVID-19, a realização de atividades semipresenciais em até 40% da carga horária, 
conforme reforma curricular implantada no ano de 2016 (UFSM, 2021b). Entretanto, com o isolamento 
social fez-se necessário realizar todas as atividades a distância, na modalidade de ensino remoto. 

Neste contexto, este artigo apresenta um relato de experiências envolvendo o Curso de Bacharelado em 
Sistemas de Informação, referente à aplicação da metodologia ativa de aprendizagem da sala de aula 
invertida (flipped classroom) na modalidade de ensino remoto, por meio do REDE/UFSM. 

A Sala de Aula Invertida ou Flipped Classroom é uma das metodologias ativas que está em franca expansão 
atualmente. Esta metodologia baseia-se na ideia de inverter os momentos dos processos de ensino e de 
aprendizagem, ou seja, os alunos devem estudar os conteúdos em casa (pré-aula) e, nos momentos de 
interação (presenciais ou não, no caso da modalidade de ensino remoto), devem realizar as tarefas, 
individualmente ou em grupos (BERGMANN, 2018; BERGMANN; SAMS, 2018; ROCHA; COELHO, 2020). 

 

2. SALA DE AULA INVERTIDA 

A Sala de Aula Invertida, ou Flipped Classroom, é uma metodologia ativa de aprendizagem, que busca 
possibilitar a autonomia dos estudantes, como sujeitos ativos na construção do conhecimento. Além disso, 
esta metodologia também privilegia os momentos de interação, preferencialmente presenciais, para que 
professores e estudantes possam compartilhar o conhecimento (BERGMANN, 2018; PAVANELO; LIMA, 
2017; TUCKER, 2012). Entretanto, apesar da metodologia privilegiar os momentos presenciais, ela pode 
ser aplicada, também, no ensino remoto, híbrido e na EaD (Educação a Distância). A interação, em cursos 
ministrados na modalidade de ensino remoto, por exemplo, pode ser estimulada por meio de ferramentas 
síncronas e assíncronas, tais como discussões realizadas por meio de fóruns, bate-papo (chat), vídeoaulas 
online (lives), entre outras (PEREIRA et al., 2017). 

Segundo a metodologia da Sala de Aula Invertida, os alunos devem estudar os conteúdos em casa e irem à 
escola ou universidade para encontrar professores e colegas para esclarecer dúvidas, fazer exercícios, 
trabalhos em grupo e avaliações. Os encontros presenciais podem ser utilizados, também, para fortalecer a 
relação entre os estudantes e entre os estudantes e o professor. Nesta proposta, a “lição de casa” é feita em 
sala de aula e a aula é “dada em casa”. Esta metodologia tem sido empregada em inúmeras universidades, 
tais como Harvard, Yale e Stanford, entre outras (PAVANELO; LIMA, 2017; SILVEIRA et al., 2020).  

Esta metodologia coloca o aluno como protagonista, ou seja, como sujeito ativo no processo de construção 
do conhecimento. Esta não é uma ideia nova, pois a participação mais ativa dos alunos nos processos de 
ensino e de aprendizagem faz parte da teoria construtivista de Piaget: o aluno como sujeito na construção 
do conhecimento (FRANCO, 2004; PEREIRA et al., 2017). 

Para tanto, o aluno precisa ter acesso prévio ao conteúdo, por meio de diferentes materiais didáticos, tais 
como vídeoaulas por exemplo. Estes materiais didáticos podem ser disponibilizados por meio de AVAs 
(Ambientes Virtuais de Aprendizagem), que facilitam o acesso dos alunos por meio da Internet. Além das 
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vídeoaulas, podem ser utilizados outros materiais didáticos-digitais, tais como simulações, jogos 
educacionais digitais, quizzes, entre outros. Estes materiais são denominados OAs (Objetos de 
Aprendizagem) (PARREIRA et al., 2018. 

O docente precisa atuar como mediador entre o estudante e o conhecimento e não mais como apenas um 
expositor do conteúdo. Além disso, o professor pode construir seus próprios materiais didáticos-digitais 
e/ou utilizar OAs existentes, disponíveis em diversos repositórios. O professor não precisa ser o detentor 
único do conhecimento, que passa a ser construído pelo grupo. Neste contexto, o aluno aprende de forma 
mais autônoma, aprende a aprender . Devido à velocidade das informações, precisamos aprender todos os 
dias. Assim, aprender a aprender é um aspecto muito importante na atual sociedade do conhecimento 
(ROCHA; COELHO, 2020).  

Na sala de aula invertida o tempo de aula presencial é mais curto do que o tradicional. Entretanto, o 
trabalho do professor é maior, pois é preciso preparar (e/ou selecionar) os materiais didáticos e 
disponibilizá-los com antecedência. Entre os materiais didáticos, podem ser utilizadas vídeoaulas. Estas 
vídeoaulas devem ser curtas, com tempo entre 5 e 8 minutos. Durante os vídeos, uma estratégia para 
estimular a interação é fazer perguntas aos alunos ou pedir que os mesmos façam anotações. Estas 
questões poderão ser abordadas, posteriormente, nos encontros presenciais e/ou momentos de interação 
on line (BERGMANN, 2018). 

Para que esta metodologia funcione, os professores também precisam ser mais flexíveis quanto às 
expectativas e prazos estipulados para os alunos, ou seja, eles precisam de mais tempo para dedicarem-se 
aos estudos e construírem o conhecimento. Os processos de ensino e de aprendizagem, nesta metodologia, 
devem ser permeados por avaliações, para verificar se o aluno leu os materiais indicados (se ele fez a pré-
aula), se é capaz de aplicar conceitos e se desenvolveu as competências esperadas (BERGMANN, 2018; 
SCHMITZ, 2016).  

Entre os desafios da Sala de Aula Invertida encontram-se a motivação (como despertar a motivação dos 
estudantes, especialmente para fazerem as pré-aulas?), os hábitos de leitura e a qualidade da 
aprendizagem. Como benefícios para os estudantes, destacam-se: autogestão, responsabilidade, 
autonomia e disposição para trabalhar em equipe (BERGMANN, 2018; BERGMANN; SAMS, 2018). 

 

3. RELATO DE EXPERIÊNCIAS 

As experiências aqui apresentadas, por meio da aplicação da sala de aula invertida, foram realizadas nas 
disciplinas SIN1022 Gerência de Projetos de Software e SIN1032 Computadores e Sociedade (ofertadas no 
segundo semestre letivo de 2020) e SIN1005 Paradigmas de Programação e SIN1046 Sistemas de 
Informação (ofertadas no primeiro semestre letivo de 2021). Para dar conta da modalidade de ensino 
remoto, por meio do REDE/UFSM, os docentes utilizaram o AVA Moodle, além da realização de videoaulas 
gravadas e on line (lives), por meio da ferramenta Google Meet. As videoaulas foram disponibilizadas, 
também, por meio de um canal no YouTube. A Tabela 1 apresenta os dados quantitativos referentes aos 
recursos empregados nas referidas disciplinas. 

Tabela 1 – Quantidade de Recursos 

Recursos Quantidade 

Materiais didáticos - Slides com o conteúdo das aulas expositivas 17 

Exercícios (corrigidos individualmente pelo professor) 15 

Vídeoaulas (gravações utilizando o Microsoft PowerPoint) 37 

Vídeoaulas (lives utilizando o Google Meet) 23 

Questionários 15 

Fóruns de Discussão 11 

Atividades de Pesquisa/Elaboração de Projetos 3 

Exercícios Práticos utilizando softwares 5 

Tutoriais 2 

e-books 1 

TOTAL 129 
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A cada aula, disponibilizada no Moodle, os docentes incluíram uma explicação sobre o que seria estudado e 
quais atividades deveriam ser realizadas, além de links para acesso às videoaulas e materiais de apoio. Os 
materiais de apoio compreendiam slides desenvolvidos pelos professores e acesso a e-books e/ou 
apostilas, entre outros materiais. Cabe destacar que nem todos os materiais de apoio foram construídos 
pelos docentes, já que é possível utilizar uma série de materiais já disponíveis na web, como colocam 
Parreira et al., 2018. Entretanto, as videoaulas foram todas produzidas pelos docentes.  

As videoaulas foram produzidas, basicamente, por meio de três formas: 1) slides construídos no Microsoft 
PowerPoint com a narração do professor, salvos no formato WMF (Windows Media File), disponibilizados 
no Moodle e no YouTube; 2) lives utilizando o Google Meet. As lives foram gravadas e disponibilizadas, 
posteriormente, também no Moodle e no YouTube; 3) demonstração prática da utilização de diferentes 
softwares, de acordo com as disciplinas, utilizando o Google Meet. A Figura 1 apresenta a tela de um dos 
canais do YouTube, mantido por um dos professores que participou das atividades relatadas neste 
capítulo. O canal já conta com mais de 102 vídeos. 

 
Figura 1: Canal do YouTube  

(Fonte: Os autores, 2021) 
Todos os materiais didáticos-digitais das disciplinas, bem com a maior parte da interação realizada com os 
alunos, fica no AVA Moodle, que é o ambiente oficial da UFSM, mantido pela CTE – Coordenadoria de 
Tecnologia Educacional (UFSM, 2021c). A Figura 2 apresenta a sala de aula virtual, no Moodle, de uma das 
disciplinas que faz parte deste relato (SIN1032 – Computadores e Sociedade). 
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Figura 2: Sala de Aula Virtual no AVA Moodle  

(Fonte: Os autores, 2021) 

Para aplicar a sala de aula invertida, além da elaboração de videoaulas, buscamos incentivar a interação, 
para potencializar a aprendizagem. Essa interação foi baseada em diferentes estratégias. Baseando-se nas 
propostas de Bergmann (2018) pedimos que os alunos, após assistirem às videoaulas, respondessem 
perguntas, tais como a proposta realizada na disciplina SIN1046 Sistemas de Informação, que faz parte do 
primeiro semestre do currículo do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Elaboramos uma 
vídeoaula sobre o Curso de Sistemas de Informação e o mercado de trabalho na área de Tecnologia da 
Informação. Após assistirem à vídeoaula os alunos deveriam participar de dois fóruns de discussão no 
AVA Moodle. Em um destes fóruns os alunos deviam responder à seguinte pergunta: O que você aprendeu 
com a vídeoaula? No segundo fórum a questão compreendia a carreira profissional. Os alunos foram 
incentivados a escreverem sobre o seu futuro como profissionais da área de Tecnologia da Informação. A 
Figura 3 apresenta os materiais didáticos-digitais utilizados na referida aula. 

 

Figura 3: Materiais Didáticos-Digitais no AVA Moodle  

(Fonte: Os autores, 2021) 

Cada um dos alunos matriculados na referida disciplina (sendo 49 alunos no primeiro semestre de 2021) 
devia postar suas respostas no fórum. O fórum é um espaço que fica visível para todos os alunos, ou seja, 
todos os alunos podem interagir e opinar nas respostas dos colegas. Um ponto importante da sala de aula 
invertida (além de estimular a interação após os alunos assistirem às vídeoaulas) é o feedback (PEREIRA 
et al., 2107). Os professores precisam fornecer um feedback individualizado e de qualidade para todas as 
postagens realizadas no fórum. Muitas vezes o feedback origina outras perguntas, para que o professor 
possa estimular a aprendizagem dos alunos.  

Outra forma de aplicar a sala de aula invertida é a elaboração de mapas mentais. Na disciplina SIN1005 – 
Paradigmas de Programação (que faz parte do quarto semestre do currículo do Curso de Sistemas de 
Informação), após assistirem à live, os alunos foram convidados a elaborar mapas mentais sobre as 
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características de uma linguagem de programação. A Figura 4 apresenta a sala de aula virtual da referida 
disciplina, com a descrição da atividade que deveria ser realizada pelos alunos. 

 

Figura 4: Sala de Aula Virtual da Disciplina de Paradigmas de Programação  

(Fonte: Os autores, 2021) 

De acordo com a atividade proposta, cada aluno deveria construir um mapa mental e postar o resultado do 
mesmo no Moodle, no fórum de discussão, para que o mesmo pudesse ficar disponível para toda a turma 
de alunos. Para esta atividade utilizamos a ferramenta MindMeister. A Figura 5 apresenta um dos mapas 
mentais criados pelos alunos. Esse mapa apresenta características da linguagem de programação PHP. 

 

Figura 5: Exemplo de Mapa Mental criado pelos alunos  

(Fonte: Os autores, 2021) 
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Os mapas mentais também foram utilizados na disciplina SIN1046 – Sistemas de Informação. Após 
assistirem à vídeoaula sobre a classificação de Sistemas de Informação, os alunos construíram e 
compartilharam, por meio do fórum de discussão no Moodle, seus mapas. A Figura 6 apresenta um dos 
mapas mentais criados. 

 

Figura 6: Exemplo de Mapa Mental criado pelos alunos  

(Fonte: Os autores, 2021) 

Seguindo as sugestões propostas por Bergmann (2018), em uma das aulas da disciplina SIN1022 – 
Gerência de Projetos de Software (que faz parte do sexto semestre do currículo do curso), os alunos, após 
assistirem à vídeoaula, deveriam postar 3 coisas novas que aprenderam. A Figura 7 apresenta a sala de 
aula virtual da referida disciplina no Moodle. 

 

Figura 7: Sala de Aula Virtual da Disciplina SIN1022 – Gerência de Projetos de Software  

(Fonte: Os autores, 2021) 

 

A referida aula (mostrada na Figura 7), possui um vídeo introdutório, onde o professor explica o que será 
estudado e quais atividades devem ser desenvolvidas, além dos links para a vídeoaula e para o fórum, onde 
devem ser postadas as respostas sobre o que cada aluno aprendeu. Reforçando a importância do feedback, 
cada uma das postagens dos alunos foi respondida pelos professores, de forma individual, visando a 
identificar o que o aluno aprendeu e instigando a aprofundar os conteúdos estudados na disciplina.  
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Outra forma de interação, a partir das vídeoaulas, é solicitar que os alunos elaborem perguntas sobre o 
conteúdo (BERGMANN, 2018). Podem ser dúvidas e/ou perguntas que poderão ser utilizadas, 
posteriormente, em debates e atividades em grupo. Essa estratégia foi utilizada nas disciplinas que fazem 
parte deste relato, tal como na disciplina SIN1022 – Gerência de Projetos de Software. Os alunos assistiram 
a uma vídeoaula sobre os conceitos de gerenciamento de projetos e, posteriormente, postaram no fórum 
uma pergunta sobre o conteúdo estudado, como mostra a Figura 8. 

Esta é uma atividade que demonstra de forma clara a sala de aula invertida. Geralmente o professor faz as 
perguntas para os alunos responderem. Nessa estratégia, as perguntas são feitas pelos alunos e podem ser 
respondidas pelo professor e/ou pelos alunos, de forma interativa. 

 

Figura 8: Perguntas Elaboradas na Disciplina SIN1022 – Gerência de Projetos de Software  

(Fonte: Os autores, 2021) 

Para dar conta das atividades por meio da modalidade de ensino remoto no REDE/UFSM, os docentes têm 
desenvolvido uma série de materiais didáticos-digitais, especialmente vídeoaulas. O tempo necessário 
para o desenvolvimento destes materiais e, também, para fornecer o feedback adequado aos alunos é 
maior do que o tempo utilizado na metodologia tradicional de ensino, baseada nas aulas expositivas. Além 
disso, os alunos também têm relatado que precisam de mais tempo para realizarem todas as atividades 
propostas.  

As atividades propostas fazem parte do processo de avaliação do rendimento acadêmico. Segundo 
Bergmann (2018), na sala de aula invertida os processos de ensino e de aprendizagem devem ser 
permeados por diversas avaliações. Sendo assim, não utilizamos a figura da prova nas disciplinas que 
fizeram parte desse relato e, sim, inúmeras atividades desenvolvidas a cada semana de aulas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo apresentou um relato de experiências sobre o emprego da metodologia ativa de aprendizagem 
Sala de Aula Invertida na modalidade de ensino remoto, de acordo com o REDE/UFSM (UFSM, 2021d), em 
disciplinas do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, desenvolvidas no segundo semestre 
letivo de 2020 e no primeiro semestre letivo de 2021. Conforme coloca Bergmann (2018), nem todas as 
aulas precisam ser flippadas, ou seja, os professores podem decidir quando aplicar ou não esta 
metodologia. Além disso, esta metodologia também pode ser aplicada em cursos híbridos, desenvolvendo 
as atividades interativas nos momentos presenciais.  

As TDICs têm sido grandes aliadas do ensino remoto, permitindo o desenvolvimento das atividades letivas 
em meio ao isolamento social provocado pela Pandemia de COVID-19. Além do ensino remoto, com o 
aumento do percentual de atividades a distância em cursos presenciais, de acordo com a Portaria 
2117/2019 do Ministério da Educação, muitas Instituições de Ensino Superior adotaram o 
desenvolvimento de atividades semipresenciais em seus cursos, apoiadas pelas TDICs, em especial os 
AVAs (MEC, 2019). Desta forma os professores precisaram se qualificar não só para aplicar as TDICs nos 
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processos de ensino e de aprendizagem mas, também, para buscar diferentes metodologias, que pudessem 
tornar as aulas mais dinâmicas, fugindo do modelo tradicional de ensino. Além da Sala de Aula Invertida 
existem outras metodologias ativas, tais como a PBL (Problem Based Learning) e a Aprendizagem baseada 
em Projetos, entre outras.  
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Capítulo 14 
 

Contribuições da EAD para o ensino e aprendizagem 
acerca da mudança do clima com perspectivas para 
cidades sustentáveis: Experiência inovadora na 
formação de professores 
 

Rinaldo da Silva Neres 

Walkiria Cavalcanti Prado 

Irenice Bezerra da Silva 

Jeane Marta Guedes Aguiar 

 

 

Resumo: A instituição pesquisada, através da secretaria de educação, consciente da 

necessidade de promover iniciativas mitigadoras no enfrentamento a mudança do clima, 

lançou como proposta de ensino e aprendizagem presencial para os últimos anos do 

ensino fundamental (6º ao 9º ano) uma nova disciplina com o tema “Sustentabilidade e 

mudanças climáticas” a ser implementada, conforme sua política de ensino, a partir de 

2020, em toda rede. Diante da necessidade de capacitação de professores para essa nova 

disciplina, a UNIREC lança a proposta de utilização do curso de 40 horas, na modalidade 

EAD, intitulado “Mudança do clima: Perspectivas para cidades sustentáveis” já ofertado 

desde 2018, como recurso viável e satisfatório a essa formação. Constatou-se que, 

mesmo verificando um baixo índice de concluintes nas três últimas edições do curso 

pela UNIREC, percebeu-se, através de formulário avaliativo integrante na proposta, a 

relevância temática, a mediação tutorial, o material didático disponibilizado e a 

plataforma virtual de ótima qualidade e plenamente viável como ferramenta de 

capacitação profissional dos professores que irão ministrar a nova disciplina. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Cidade do Recife, segundo o Quarto Relatório Intergovernamental Painel on Climate Change – IPCC 
(2007), está vulnerável ao aumento médio do nível do mar, ao aumento de precipitações pluviométricas e 
à elevação da temperatura média verificada nas últimas décadas. Verifica-se também a alta densidade 
populacional de seu território somada ao percentual elevado de impermeabilização do solo e sua baixa 
altitude levando a ser considerada pelo IPCC um dos hotspots13 mundiais em vulnerabilidade aos efeitos 
das mudanças climáticas. 

A gestão municipal do Recife, desde 2013, vem se destacando entre as três capitais brasileiras mais 
sustentáveis do país e do mundo por promover de forma audaciosa e inovadora a mitigação dos efeitos da 
mudança climática e dos desafios que a cidade enfrenta. Diante disso, a mesma assumiu adotar soluções, 
ferramentas e políticas como instrumentos capazes de garantir um novo paradigma de desenvolvimento 
social, ambiental e econômico com bases sustentáveis. Uma dessas ferramentas foi a criação da Política de 
Sustentabilidade e Enfrentamento as Mudanças Climáticas do Recife (Lei:18.011/2014). Entre as 
diretrizes traçadas no documento, temos: 

XI  o apoio à realização de pesquisas, à produção e divulgação de conhecimento sobre as mudanças 
climáticas e sobre as vulnerabilidades dela decorrentes, para o estabelecimento de medidas de mitigação e 
adaptação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no Município do Recife; XII  a disseminação de 
informações sobre as causas e consequências da mudança do clima, sobretudo para as populações 
especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos; XVI  a promoção de programas e iniciativas de educação 
para a sustentabilidade e conscientização ambiental da população com referência às temáticas tratadas 
nesta lei. 

Com base nessas diretrizes da política acima destacadas, a gestão municipal, através da Secretaria de 
Educação, lançou na ocasião da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, ocorrida em Recife no 
período de 06 a 08 de novembro de 2019, o Projeto de Lei encaminhado à Câmara Municipal para criação 
da disciplina “Sustentabilidade e Mudanças Climática” a ser integrada ao calendário escolar do ensino 
fundamental (últimos anos) de 2020 e, com isso, tornando-se a primeira capital do Brasil a propor 
obrigatoriedade na oferta de uma disciplina com essa temática nas escolas públicas municipais. 

Segundo o Prefeito do Recife em exercício, “a iniciativa teve como referência um estudo realizado pela 
Universidade da Carolina do Norte que comprovou em suas pesquisas que esse tema no currículo, além de 
levar conhecimentos básicos significativos e práticas escolares, os pais ou responsáveis, amigos e familiares 
também se engajam muito mais nos processos educativos aumentando cada vez mais o movimento em prol 
do meio ambiente” 

Diante do exposto e a relevância do recente lançamento da nova disciplina como iniciativa da gestão 
municipal ao enfrentamento a Mudança do Clima em nossa cidade, a Secretaria de Educação, através da 
Coordenação da Unidade Virtual de Cursos a Distância-UNIREC, ligada a Diretoria Executiva de Tecnologia 
na Educação, irá intensificar a oferta do curso na modalidade EAD intitulado “Mudança do Clima: 
Perspectivas para Cidades Sustentáveis”,  desde 2018, para capacitação profissional de professores da rede 
de ensino municipal. Essa ferramenta de ensino e aprendizagem, desenvolvida pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Recife, foi inicialmente idealizada como resposta às necessidades de 
divulgação e qualificação de servidores da Prefeitura do Recife e do público externo ávido por informações 
e maiores conhecimentos acerca do tema. 

Os objetivos deste trabalho são: apresentar como foi o processo de introdução da nova disciplina na grade 
curricular do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação do Recife considerando a sua Política 
de Ensino e apresentar como ferramenta eficiente de capacitação de professores da rede o curso na 
modalidade a distância intitulado “Mudança do Clima: Perspectivas para Cidades Sustentáveis” já 
ofertado pela UniRec desde 2018. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em conformidade com JACOBI, P. R. et al (2011), diante dos efeitos verificados dos fenômenos naturais, 
denominados pelos governos e mídias de “tragédias ou desastres naturais” e do fracasso da Conferência 

                                                                    

13 Os hotspots são áreas de elevada riqueza natural em termos de biodiversidade e que carecem de uma urgente 

conservação 
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de Cúpula sobre Mudança Climática em Copenhague, em dezembro de 2009, convém à espécie humana, 
aqui em especial profissionais e pesquisadores em educação, um olhar mais atento sobre os efeitos e 
vulnerabilidades a que todos estamos expostos diante da Mudança Climática local e global e sobre os 
desafios que se colocam aos educadores para conter e minimizar a crise ambiental que vem acelerando 
essas mudanças. É uma questão de responsabilidade e cidadania global. 

Um estudo científico sobre o perfil de um determinado grupo de professores do Ensino Fundamental, 
participantes de um processo de formação continuada para o Ensino de Ciências, revelou que os docentes 
atribuíam menor importância ao ensino de Ciências do que ao ensino de Língua Portuguesa (NIGRO; 
AZEVEDO, 2011). O mesmo estudo demonstrou a necessidade de formação que os professores sentem de 
cursos de capacitação para o Ensino de Ciências e como são capazes de ajudá-los a superar lacunas 
formativas que os impedem de dominar suficientemente os conceitos a serem trabalhados. O medo de não 
saber responder às perguntas dos alunos e a insegurança conceitual dos professores, geralmente 
decorrentes de uma formação inicial deficitária, acabam fazendo com que eles ensinem menos Ciências 
nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, o mesmo ocorrendo com Astronomia e Matemática 
(GERHARDT et al, 2014). Diante dessa constatação, já se prevê a possível dificuldade dos professores da 
Rede Municipal do Recife em ministrar os conteúdos teóricos da nova disciplina “Sustentabilidade e 
Mudanças Climáticas” sem uma capacitação adequada e eficiente. 

De acordo com o documento que norteia a Política de Ensino da Rede Municipal, revisado em 2020, o Meio 
Ambiente é um eixo que ao ser considerado como tal, os/as estudantes da rede de ensino do Recife são 
orientados/as a interagirem de forma respeitosa com o ambiente, entendendo que são parte integrante do 
mesmo, e como cidadãos/cidadãs planetários/as têm responsabilidade com a construção e manutenção de 
uma sociedade ecologicamente sustentável. A disciplina “Sustentabilidade e Mudanças Climáticas” foi 
implantada considerando o compromisso assumido por meio do Decreto nº 33.080, de 08 de novembro de 
2019, que norteia o reconhecimento à emergência climática global e está sendo ofertada para as turmas de 
6º ao 9º ano a partir de 2020, com duas aulas semanais. 

Dessa forma, com este trabalho, vislumbra-se a possibilidade de solucionar essas prováveis deficiências ou 
lacunas conceituais dos professores no entendimento do tema dessa nova disciplina, a ser trabalhada 
presencialmente nas escolas, através de formação a distância via Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem – AVA/UniRec. 

Segundo Gago (2011), a formação a distância de professores, por meio de AVA tem provocado mudanças 
em todos os níveis de ensino tornando-se recurso desafiador e, ao mesmo tempo, estimulador à Formação 
Continuada desses profissionais da educação. A autora ainda afirma que os AVA representam 
oportunidades de os professores aprenderem sem se afastarem de suas atividades de trabalho, 
normalmente extenuantes, independente de horários pré-estabelecidos, além de proporcionar 
comunicação síncrona e assíncrona estimuladoras da aprendizagem. 

Corroborado por Almeida, esses ambientes de aprendizagem: 

“Permitem integrar múltiplas mídias e recursos, apresentar informações de maneira organizada, 
desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo 
em vista atingir determinados objetivos”. (ALMEIDA, 2003, p. 5). 

Considera-se, dessa forma, que na EAD a flexibilidade do tempo e espaço para formação docente, no que 
tange o enriquecimento da prática pedagógica, torna-se um elemento favorável, conforme Bernardi e 
Behar (2013, p. 175), “na EAD, por meio do processo de interação/negociação é possibilitada a construção 
de novos significados, experiências e conhecimentos”. 

 

3. METODOLOGIA 

Tendo em vista a importância e necessidade de contribuir com estratégias e ferramentas de capacitação 
continuada de professores do ensino fundamental do Recife para ministrar a nova disciplina 
“Sustentabilidade e Mudanças Climáticas”, seguindo as propostas curriculares já estabelecidas na sua 
política de ensino, a Secretaria de Educação, através da Unidade Virtual de Cursos a Distância-UniRec 
propõe a utilização do curso na modalidade a distância, “Mudança do Clima: Perspectivas para cidades 
Sustentáveis”, em oferta desde 2018, como recurso eficaz à formação de professores nessa temática 
curricular. 

Esse curso foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife-
SMAS, contém carga horária de 40 horas distribuídas no período correspondente a trinta dias 
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consecutivos. Foi elaborado inicialmente para responder as necessidades de divulgação, conscientização e 
capacitação de servidores da Prefeitura da Cidade do Recife e do público externo ávido por informações e 
maiores conhecimentos acerca do seu tema. Nele, estão presentes quatro módulos de conteúdos de 
aprendizagem necessários ao entendimento básico sobre o tema: 

 

MÓDULO I: Noções Básicas sobre Meteorologia e Climatologia 

MÓDULO II: Mudança do Clima – o que é isso? 

MÓDULO III: Bases Normativas e Principais Eventos Ligados à Mudança do Clima 

MÓDULO IV: Cidades Sustentáveis e os Desafios da Mudança do Clima 

 

Os principais objetivos desse curso são: 

 Conhecer as principais ciências, conceitos, fatores e elementos determinantes ao estudo da 
Mudança do Clima; 

 Compreender cientificamente o fenômeno da Mudança do Clima, seus efeitos e repercussões a 
nível global e local; 

 Conhecer os principais eventos mundiais e as bases normativas relacionados à Mudança do Clima 
de interesse nacional e local; 

 Conhecer iniciativas de enfrentamento à Mudança Climática a partir de modelo de centro urbano 
em processo de desenvolvimento sustentável. 

Os quatro módulos são disponibilizados, de uma só vez, ao acesso livre dos estudantes no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem-AVA/ Moodle/UniRec desenvolvido pela DETEC, atualizado na versão 3.6 para 
um período de estudo pré-determinado a fim de cumpri-lo em tempo e espaço mais adequados. Todo 
acompanhamento pedagógico no ambiente é sob a responsabilidade de uma professora virtual e 
conteudista do curso e uma coordenadora de curso com suporte de um administrador do AVA. O número 
de estudantes inscritos via formulário virtual da UniRec tem alcançado a média de 185 por edição e as 
formas de divulgação têm sido pela própria plataforma virtual da unidade e pela assessoria de imprensa 
da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife, principal parceira no lançamento dessa 
proposta. Cada módulo contém ferramentas para estudo e avaliação dos conteúdos apreendidos, tais 
como: exercícios, testes de aprofundamento da aprendizagem e fóruns de participação, colaboração e 
construção coletiva de conhecimentos. A nota mínima de aprovação é 7,0 com direito a certificado de 
conclusão emitido pela UniRec na forma virtual e também disponibilizado na forma física. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 

O curso “Mudança do Clima: Perspectivas para cidades Sustentáveis” foi ofertado pela UniRec em três 
versões, 2018, 2019.1 e 2019.2 para atendimento ao público em geral. A partir de 2020, a proposta da 
equipe gestora era direcionar o referido curso aos docentes responsáveis em ministrar a referida 
disciplina a fim de contribuir para o aprofundamento da temática de forma flexível, ou seja, conciliando o 
trabalho presencial com o estudo a distância. De acordo com Behar (2013, p.192), é preciso que cada 
instituição incentive a realização de atividades de EAD, procurando obter o equilíbrio entre o ensino 
presencial e o virtual, pautando-se nas vantagens e desvantagens de cada modalidade. 

Diante do cenário da pandemia do novo coronavírus e com a implantação das atividades remotas para os 
estudantes da rede Municipal, a perspectiva  é que a formação seja ofertada 2021. 

Embora o curso aborde temática compatível à nova disciplina, o mesmo poderá sofrer pequenas 
alterações para atender os eixos, diretrizes de aprendizagens, objetivos e conteúdos/saberes alinhados a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ainda segundo a autora em outro estudo “o modelo pedagógico 
deve ser suficientemente bem articulado a fim de poder se adequar a essas diferenças, mudando a 
estratégia de aplicação conforme demanda identificada em cada grupo” Behar,  (2009, p.233). 

A proposta também contribui como fonte de informação didática, científica e teórica através de textos e 
materiais complementares diversos que poderão ser pesquisados e trabalhados pelos professores nos 
espaços escolares e em suas comunidades locais. 
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A experiência na aplicação das versões anteriores do curso trouxe resultados importantes, considerando a 
relevância do estudo da temática, a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, em especial para alguns 
professores da rede, e também a viabilidade em atender e o atendimento ao art. 2º do decreto nº 33.080 
que determina: “a sociedade civil deve ser incluída nos debates municipais, sobre a transição para uma 
economia livre de combustíveis fósseis e no planejamento e implementação local de políticas públicas para 
mitigação e adaptação à mudança climática, por meio de mecanismos de participação pública, 
especialmente na atuação do Comitê de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas do Recife”. Dessa forma, 
apresenta-se abaixo um gráfico com o número de cursistas que conseguiram concluir o curso. 

 

Figura 1-Média de conclusão por versão no curso 

 

Por meio da análise dos dados podemos concluir que, trazer a sociedade recifense para o debate acerca da 
temática é um grande desafio, no tocante à média estatística dos cursos. A média de cursistas cadastrados 
foi 185 por versão, mas cerca de (59) cursistas em cada uma delas nunca acessaram a plataforma, 
considerando a média real de participantes por versão (122) cursistas em comparação ao número de 
concluintes nos cursos, 2018.2 (41), 2019.1 (42) e 2019.2 (52), destacamos que a participação dos 
cursistas foi satisfatória no tocante aos conteúdos, conforme depoimentos dos mesmos, todavia no 
processo avaliativo a baixa aprovação deu-se  devido ao número de cursistas que não atenderem os 
critérios de avaliação. Salientamos ainda que,  os não aprovados foram oportunizados em outras versões 
do curso. 

No ponto de vista do número de concluintes, ainda que os resultados tenham sido baixos,   aferimos 
através de formulário de avaliação presente no último módulo do curso, relatos interessantes de 
cursistas  revelando a proposta  muito favorável e significativa, a saber: 

“O curso trouxe muitas informações e conteúdos importantes para minha formação pessoal e profissional. Os 
vídeos apresentados foram fundamentais para assimilar as informações passada pelo curso, tento uma 
linguagem objetiva e dinâmica. O módulo III, que apresentou alguns Leis que trada de mudança do Clima foi 
muito rico, pois conheci Leis de caráter local que até então não conhecia. A modalidade do curso á distancia 
também é bem interessante, pois mim dá a liberdade de estudar na hora e no momento que eu tiver 
disponível. Também foi muito bom as discussões nos fórum, pelo fato de poder interagir com outros 
participantes e ver a sua opinião sobre o tema”. 

“Excelente curso, e o que impressiona é a qualidade e a quantidade das informações e materiais de apoio 
disponíveis. Se possível gostaria de tê-los como arquivo, para serem trabalhados com meus alunos em 
momentos oportunos em sala de aula. Gostaria, se possível, que vocês me enviassem por e-mail ou SMS 
notificações de quando começarão novas inscrições de cursos desse tipo (EAD/Área de Geografia ou 
Educacional). Só tenho a agradecer a todos, e em especial à tutora Walkiria Prado pela atenção, incentivo, 
dedicação e disponibilidade para comigo durante esses quase 30 dias de curso. Um abraço a todos, e que Deus 
os abençoe” 

“Excelente curso, bastante enriquecedor. Material didático muito vasto e de grande qualidade, ambiente 
virtual de fácil acesso e interação com os demais participantes, tutoria sempre presente e bastante solícita, 
estimulando a participação de cada um e sempre respondendo as dúvidas de forma clara e objetiva. Com 
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30%
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31%

2019.2
39%
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certeza este curso ampliou os meus conhecimentos à cerca da temática da mudança climática. Gostaria de 
parabenizar a Prefeitura de Recife pela iniciativa, e espero poder participar de outros cursos como este. 
Obrigado” 

“o curso é excelente, rico em informações, atualizado e viável para todos os estudantes, professores e demais 
profissionais”. O curso mostra como é importante estar informado sobre as mudanças climáticas, e usar essa 
informação como ferramenta de conscientização da população das cidades, independentemente do nível 
social. A linguagem é clara e colabora para um debate de ideias coerentes e que convergem para uma melhor 
perspectiva ambiental do planeta. Agradeço a Tutoria, que se preocupou com a qualidade do conteúdo e sua 
riqueza didática” 

“Curso muito importante nos dias atuais, conscientiza e ajuda a compreensão de fenômenos presentes no 
cotidiano do recifense. Além de enriquecer o meu currículo lattes (sou graduando em Licenciatura de 
História)”. 

Nesse sentido, conforme relatos citados anteriormente, sobre a qualidade do curso na plataforma, a 
relevância do tema, a inciativa da proposta pela Prefeitura e a atuação da tutoria virtual foram 
considerados pontos bastante significativos em relação a ferramenta. Vale destacar que, diante de diversos 
relatos e páginas constantes nesse formulário de avaliação apontando para os mesmos itens, selecionamos 
apenas alguns. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste relato buscou-se oportunizar a discussão sobre as contribuições do curso na modalidade EAD sobre 
“Mudança do Clima: Perspectivas para Cidades Sustentáveis”, já ofertado pela UniRec desde 2018, como 
ferramenta viável de capacitação de professores da rede de educação pesquisada para a práxis do ensino e 
aprendizagem da nova disciplina “Mudança do Clima e Sustentabilidade”. 

A princípio foi apresentado o processo de introdução da nova disciplina na grade curricular do Ensino 
Fundamental da Rede para as turmas do 6º ao 9º ano considerando sua Política de Ensino alinhada a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), assim como os aspectos relevantes do estudo da temática. Para sua 
estruturação, fundamentou-se nos decretos e documentos oficiais da Rede Municipal que contribuíram 
para esse debate. 

Em relação à formação, quanto ao número de concluintes, ainda que os resultados tenham sido 
baixos,   aferimos por meio dos relatos que  a proposta da formação foi  muito favorável e significativa. 
Dessa forma, conclui-se que a oferta dessa formação para os docentes que trabalham com a referida 
temática poderá contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades relativas à solução de 
problemas e debates acerca da Mudança do Clima com os estudantes da rede municipal . 
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Capítulo 15 
 

Fatores que dificultam o debate de questões 
sociocientíficas no Ensino Médio: A voz dos professores 
de Biologia 
 
Carlos Aberto Gonçalves da Silva 

Adriano Marcus Stuchi 

 

Resumo: Neste trabalho apresentamos as dificuldades apresentadas por professores 

para planejar aulas relacionando conteúdos científicos, especificamente no campo da 

Biologia, com questões sociais. O estudo envolveu nove professores que lecionam em 

cinco escolas da rede estadual de ensino em uma cidade do interior da Bahia. Utilizou-se 

a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados, os quais foram 

analisados à luz da Análise Textual Discursiva. Os resultados indicam que os professores 

não preparam aulas com essa perspectiva porque não conseguem fazer conexão entre os 

conteúdos biológicos e os problemas da sociedade em que a escola está inserida, ou 

ainda por falta de tempo para tais planejamentos. A formação inicial também foi 

apontada como um dos entraves para que os professores elaborem aulas abordando 

questões sociocientíficas relacionadas aos conteúdos biológicos. 

 

Palavras chave: ensino de ciências, questões sociocientíficas, abordagem cts 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo apresenta um recorte de uma investigação que buscou compreender as concepções de 
professores de Biologia sobre as relações envolvendo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e se tais 
concepções estão presentes em suas salas de aula. Para alcançarmos o objetivo proposto, procuramos 
saber se os professores relacionam os conteúdos da Biologia com problemas sociais verificados na cidade 
onde foi realizado o estudo. Neste caso em particular, primamos por uma abordagem CTS por meio de 
Questões Sociocientíficas (QSC). 

De acordo com Conrado e Nunes-Neto (2018), entende-se por QSC 

problemas ou situações geralmente complexos e controversos, que podem ser 
utilizados em uma educação científica contextualizadora, por permitir uma 
abordagem de conteúdos inter ou multidisciplinares, sendo os conhecimentos 
científicos fundamentais para a compreensão e a busca de soluções para estes 
problemas (CONRADO; NUNES-NETO, 2018, p. 87). 

 

Por constituírem-se de questões polêmicas, as QSC geralmente dividem opiniões e perspectivas de 
entendimento, não podendo apontar uma como a mais aceita ou mais certa, visto que a realidade vivida 
pode ser entendida de forma plural, e consequentemente, ocasionando diferentes conclusões acerca do 
tema, uma vez que nelas estão envolvidos os princípios éticos, culturais, religiosos etc., e nesse caso, os 
valores pessoais ou de grupos envolvidos, não podem ser orientados apenas por fatos, evidências e 
experiências, pois são construídos em contextos de diálogos conflitantes (REIS, 1999). 

Atualmente, defende-se a inclusão de QSC nos currículos de Ciências, por diversas razões. De acordo com 
Lopes (2010), tais temas constituem-se em uma nova forma de abordagem do Ensino de Ciências, visto 
que apresentam objetivos semelhantes aos das abordagens CTS, no sentido de tornar o estudante um 
agente ativo e responsável por suas ações. Segundo a citada autora, esse enfoque possibilita superar a 
ideia de um pensamento científico previamente formado, pronto e irrefutável, permitindo ao estudante 
colocá-lo à prova a partir de argumentos de diferentes áreas do conhecimento. Com isso ele ouve, analisa 
as evidências, tira suas conclusões, julga e questiona a “verdade” científica. Assim sendo, entendemos a 
inserção de temas controversos na educação científica como uma oportunidade que permite estimular a 
capacidade de argumentação fazendo do estudante um protagonista na construção do seu conhecimento. 

Ainda de acordo com Reis (1999), as discussões acerca de QSC em sala de aula constituem um processo 
que possibilita a educação moral e a formação cidadã do indivíduo na medida que lhe permite construir, 
avaliar e reconstruir suas opiniões e crenças acerca de uma determinada polêmica. Em consonância com 
Pérez e Carvalho (2012), as QSC podem balizar o planejamento de aulas numa abordagem CTS, pois 
almejam que o estudante compreenda a natureza da ciência, tenha capacidade de articular diferentes 
áreas do conhecimento e consiga desenvolver o pensamento crítico, superando a ideia da ciência e da 
tecnologia apenas no sentido instrumental, e possa compreender a ciência como um produto humano e, 
portanto, mediado por diversos interesses, ideologias e pontos de vista, e que está sujeito à interferências 
de ordens sociais, políticas, culturais, éticas e ambientais. 

Seguindo nessa mesma linha de pensamento, Linsingen (2007) também defende a inserção de questões 
sociocientíficas na Educação Básica pode ser feita por meio das abordagens CTS, uma perspectiva de 
ensino que visa contribuir com a formação cidadã do indivíduo e que possibilita a construção de uma 
concepção ampliada de mundo, contextualizada com as questões relacionadas à Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. 

Ainda de acordo com o citado autor, as abordagens CTS propõem uma educação científica numa 
orientação em que o estudante se reconheça como sujeito pertencente ao meio em que vive, e assim, 
posicionar-se de forma ativa e responsável na busca de promover as transformações necessárias na 
sociedade da qual faz parte, razão pela qual os currículos escolares que primam por esta orientação devem 
incluir temas sobre questões sociais, que levem o estudante a refletir acerca de sua condição de cidadania 
e participação social das pessoas, tornando-as aptas a participar dos processos de tomada de decisões de 
forma consciente em assuntos que envolvam ciência e tecnologia. 

Outros autores a exemplo de Santos e Mortimer (2009) também defendem um ensino científico baseados 
em temas sociocientíficos numa perspectiva CTS, visto que esta perspectiva de ensino pode contribuir 
para:  
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 incentivar o aluno a relacionar a ciência estudada na escola com sua vida cotidiana e assumir 
responsabilidade social; 

 despertar o interesse do estudante pelos conteúdos científicos; 

 desenvolver a capacidade do aluno para se expressar, ouvir e argumentar; 

 desenvolver o raciocínio e a cognição; 

 ajudar na compreensão de conceitos científicos e dos aspectos sobre a natureza da ciência. 

Acerca das QSC, Torres e Solbes (2018) as consideram 

cenários de práticas não só de argumentação como para o desenvolvimento do 
pensamento crítico, posto que problematizam nas aulas diversos temas sociais 
e permitem direcionar a atenção para a aprendizagem das ciências e, além do 
mais, por estarem relacionadas com a vida, pode-se perceber sua utilidade e 
relevância (TORRES; SOLBES, 2018, p.62). 

 

Ainda de acordo com Torres e Solbes (2018), as QSC oferecem aos estudantes possibilidade de promover 
sua autonomia e empoderamento, desenvolver uma opinião independente e uma mente aberta para 
refletir criticamente. Para os citados autores, “o pensamento crítico faz as pessoas mais analíticas que 
promoveriam o melhoramento da qualidade de vida e que seriam capazes de transformar sua realidade, 
solucionando diferentes situações a nível pessoal, familiar e trabalhista” (TORRES; SOLBES, 2018, p.62). 

Nesse sentido, a Biologia apresenta-se como um campo fértil para aulas planejadas com orientação 
CTS/QSC, visto que muitos assuntos também são pertinentes à aspectos sociais, éticos, morais, políticos, 
religiosos econômicos e tecnológicos. Entretanto, Pérez e Carvalho (2012) destacam que de modo geral, 
professores de Ciências não são preparados para tratar de aspectos sociais, políticos e éticos referentes às 
implicações das aplicações do desenvolvimento científico e tecnológico, por conta de questões 
curriculares, pedagógicas e formativas, fatores que dificultam ou podem impedir esse tipo de abordagem 
em sala de aula. 

De acordo com Silva (2016), a abordagem das QSC no campo da Biologia é possível, porquanto os diversos 
documentos curriculares reconhecem o conhecimento produzido nesta área como um produto social, 
permeado de flutuações e contradições ao longo de sua história. Isto se deve aos conteúdos desta área, a 
exemplo de origem da vida, evolução, genética, mutação, biotecnologia, e outros, que por sua própria 
natureza causam polêmicas, uma vez que tais assuntos também estão relacionados a questões de ordem 
religiosa, ética, moral, econômica, caracterizando este tipo de abordagem como multidisciplinar, visto que 
suas discussões obrigatoriamente envolvem vários campos do conhecimento. 

Portanto, deve-se considerar que o ensino numa perspectiva CTS/QSC foge ao padrão de ensino 
tradicional que ainda vigora em nossas escolas, pois exige planejamento de ações que façam desenvolver a 
capacidade de incluir a discussão do conteúdo científico num contexto mais amplo, atentando para a sua 
relação com o contexto social, o que exige que o professor tenha habilidade e criatividade para encontrar a 
melhor forma de explorar um determinado assunto, o que exige não só mudanças nas metodologias 
utilizadas pelo professor, como também, uma reorientação curricular em que os conteúdos devem deixar 
de ser tratados de forma apenas conceitual e memorística, mas contextualizados e ressignificados. 

Por isso, a formação docente é um fator preponderante para uma proposta de ensino com esta 
perspectiva. Nessa direção, Carvalho e Gil-Pérez (2006), argumentam que a eficiência do processo ensino e 
aprendizagem dependem de um conhecimento sólido que o professor deve ter da matéria a ser ensinada, 
assim como, do seu conhecimento sobre a história das ciências, para relacionar os conhecimentos 
científicos com as questões que motivaram sua produção; saber selecionar metodologias que facilite a 
transposição da matéria; conhecer as interações CTS voltadas para a construção do conhecimento; estar 
atualizado acerca do que ocorre no campo da ciência e saber discutir os assuntos com profundidade a fim 
de adquirir novos conhecimentos. 

No que diz respeito a formação do professor, nota-se grande volume de trabalhos tratando da ineficiência 
da formação docente, onde destacam-se aqueles que apontam para a necessidade de uma formação que 
possibilite ao futuro profissional, a capacidade para ir além da simples exposição dos conteúdos 
puramente conceituais, como geralmente é feita, e avançar nas discussões acerca das origens dos 
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fenômenos estudados, compreender como a ciência estudada em sala de aula se faz presente na vida diária 
do indivíduo (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006). 

Sobre o assunto, Auler e Delizoicov (2006) entendem ser necessária uma revisão das concepções sobre as 
inter-relações CTS que muitos professores ainda apresentam. Os citados autores sugerem que o processo 
formativo dos professores deve incluir de forma aprofundada as questões relativas ao endosso do modelo 
de decisões tecnocráticas; da passividade diante do desenvolvimento científico tecnológico, e a 
necessidade da superação da perspectiva salvacionista-redentora atribuída à Ciência e Tecnologia. Firme e 
Amaral (2011) também recomendam a inserção de questões referentes à Ciência, Tecnologia e Sociedade, 
tanto nos cursos de formação inicial, como nos programas de formação continuada, o que as autoras dizem 
que poderia ser feito com disciplina específica ou com aquelas que abordam as metodologias de ensino e 
didática. 

Ademais, para a inserção de currículos numa abordagem CTS/QSC para a educação científica, não basta 
somente o querer fazer, uma vez que existem diversos fatores que obstam ou dificultam a adoção de 
planejamento de aulas com teor sociocientífico. Dentre ele destacamos os observados por Silva (2014); 
Alves (2011); Miranda e Freitas (2008) e, Santos (2007), que apontam: professores com muitos anos de 
trabalho adotando modelos tradicionais de ensino apresentam indisposição para adotar novas 
metodologias tornam-se resistentes a qualquer forma de inovação pedagógica; a pouca familiaridade que 
o professor tem com as estratégias de ensino como requer a perspectiva CTS; muitos professores ainda 
não conhecem a fundo a perspectiva de ensino baseada na proposta CTS; a grande quantidade de assuntos 
selecionados e que devem ser esgotados em uma unidade letiva; salas de aula superlotadas de alunos, 
muitos deles desmotivados, tímidos ou apresentando dificuldades de argumentação diante dos colegas e 
do professor, e, dificuldade do professor para o trabalho de forma interdisciplinar e problematizadora 
conforme exigem os pressupostos CTS. 

  

2. METODOLOGIA 

A pesquisa envolveu nove professores de Biologia em atividade em escolas públicas do Ensino Médio, em 
uma cidade localizada no interior da Bahia. Os professores participantes da pesquisa são licenciados na 
área de interesse do estudo e têm algum conhecimento sobre as abordagens CTS, os quais foram 
selecionados pelo modo de “amostragem por acessibilidade ou por conveniência”, pelo qual “o 
pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, 
representar o universo” (GIL, 2014, p. 94). 

Os dados da pesquisa foram levantados por meio de uma entrevista semiestruturada, da qual 
aproveitamos as falas que fizeram sentido para o estudo, ou seja, aquelas que respondem ao nosso 
problema de pesquisa. Dessa forma, desenvolvemos um trabalho qualitativo, pois suas características 
estão alinhadas da forma como Lüdke e André (1986) caracterizam este tipo de pesquisa: obtenção de 
dados descritivos coletados no contato direto do pesquisador com a situação estudada, com ênfase no 
processo e preocupação direcionada na compreensão da perspectiva dos sujeitos participantes.  

Apoiamo-nos na Análise Textual Discursiva (ATD) para tratar os dados coletados. Assim, inicialmente após 
ouvir e transcrever as respostas dadas pelos professores ao nosso questionamento, fizemos a 
desconstrução ou desmontagem das ideias, quando selecionamos as informações coletadas e aproveitadas 
para este estudo. Em seguida ocorreu a etapa da categorização, quando as ideias semelhantes foram 
reunidas, nomeadas e definidas como categorias de análise. A terceira e última etapa consistiu na redação 
do metatexto, que segundo Moraes e Galiazzi, (2007), constitui o resultado das descrições e interpretações 
que traduzem a expressão das novas compreensões fruto da análise. 

Por questão de ética, preservamos a identidade dos participantes da pesquisa, dando-lhes nomes de 
árvores ou de flores na redação do trabalho. Assim sendo, os nomes dos professores que aparecem no 
texto são fictícios. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A entrevista tinha objetivo de apreender elementos característicos da abordagem CTS nos discursos dos 
professores e se eles relacionam a matéria ensinada pertinentes à questões sociais e tecnológicas. Todavia, 
apesar de ter um mínimo de conhecimento sobre as abordagens CTS ser condição necessária para 
participar da pesquisa, alguns professores disseram ter dificuldades para associar os assuntos da Biologia 
com questões sociais e, por isso, preferem trabalhar da forma que estão acostumados porque assim 
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sentem-se mais seguros. Tal relato levou-nos a perguntá-los: “qual o principal problema enfrentado pelo 
professor para abordar questões sociocientíficas na sala de aula?”. 

De acordo com o referencial da ATD, as respostas dos professores levaram à organização de três 
categorias de análise: i) dificuldades para relacionar os conteúdos da Biologia com as questões sociais; ii) 
falta de tempo para planejar aulas envolvendo questões sociocientíficas; e, iii) formação ineficiente para 
relacionar a Biologia com a sociedade. 

 

3.1. DIFICULDADES DO PROFESSOR PARA RELACIONAR ASSUNTOS DA BIOLOGIA COM QUESTÕES 
SOCIAIS 

Dos nove professores entrevistados, quatro disseram que o problema para discutir questões 
sociocientíficas em suas aulas está assentado na dificuldade em relacionar o conteúdo da Biologia com a 
vida social do aluno, conforme os excertos que seguem: 

“Tem conteúdo que realmente dá pra trazer para o cotidiano, por exemplo, quando a gente fala de 
carboidratos, de lipídios, sais minerais, aí eu trago para a realidade deles. Mas quando a gente fala 
de célula, não tem como trazer para o cotidiano, não tem como mostrar isso.” (Prof.ª Violeta) 

“Há conteúdos no programa que são mais difíceis. Por exemplo, relacionar genética com o 
cotidiano, não dá. No caso das doenças é mais fácil do que outros assuntos da Biologia. (Prof. 
Carvalho) 

“Tem assunto que dá para trazer para o cotidiano, mas tem assunto que não tem como. Não é todo 
conteúdo que dá para fazer essa relação ciência-sociedade.” (Prof. Pinheiro) 

“Nem todo assunto permite fazer essa conexão com a vida social do aluno. DST, gravidez na 
adolescência ou outros temas relacionados com a realidade de vida deles, sim, tem como trabalhar. 
Mas como eu vou falar de fungos ou de botânica e levar isso para a vida do aluno? É difícil. (Prof. 
Jatobá) 

A fala dos professores deixou-nos a impressão de que suas abordagens desses assuntos parecem ser 
puramente conteudistas e descontextualizadas, sugerindo um ensino apenas livresco e conceitual, o que 
pode contribuir para que o estudante não encontre sentido na matéria ensinada. Quando o professor diz 
que assuntos a exemplo de carboidratos, lipídios e sais minerais (alimentação e nutrição), doenças e 
gravidez na adolescência são passíveis de serem associados com a vida ou realidade de vida dos alunos, 
entendemos que a interação ciência-sociedade sob a ótica desses professores fica reduzida a assuntos 
relativos à saúde ou ao corpo humano. Portanto, para eles, são conteúdos específicos da Biologia que 
podem ser tratados numa abordagem CTS/QSC. 

Todavia, quando o professor afirma que existem assuntos que não tem como relacionar à vida social do 
aluno, a exemplo de células, genética, fungos e botânica, percebe-se que realmente esse professor 
apresenta muita dificuldade para uma abordagem do tema de forma controversa. Isso leva-nos a crer que 
o fato pode estar ligado à ideia extremamente espontânea do ensino, como se a docência fosse uma 
atividade fácil e simplista, para a qual, ter um bom conhecimento da matéria é o bastante para o exercício 
da profissão docente (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2006). 

Por exemplo, podemos citar como exemplos que podem ser levados para a sala de aula numa perspectiva 
CTS/QSC: a questão do câncer que afeta e mata milhões de brasileiros todos os anos, e ainda assim, é 
grande a resistência que os homens têm para fazer o exame para detectar o câncer da próstata; a clonagem 
para manipulação de células-tronco; a produção e o consumo de alimentos transgênicos, e doenças 
genéticas são temáticas que envolvem a “citologia” (estudo das células) e a “genética”, assuntos 
considerados distantes dos debates sociocientíficos por alguns dos professores entrevistados. No entanto, 
estas questões estão presentes em noso cotidiano, são discutidas nas mídias de comunicação. Portanto, 
entendemos que a escola não pode se furtar de debater os assuntos emergentes do conhecimento 
científico. 

Vários pesquisadores atribuem as dificuldades dos professores em relacionar a ciência com a sociedade à 
formação docente, que não os prepara para uma abordagem multidisciplinar. Nessa esteira, Pérez e 
Carvalho (2012) argumentam que a formação dos professores de Ciências o prepara para lecionar 
disciplinas específicas mas não para tratar das questões sociais, políticas e éticas geradas pelo crescimento 
e desenvolvimento da ciência e da tecnologia, argumentando que 
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A abordagem de QSC no ensino de Ciências não pode ser reduzida aos 
conteúdos específicos de Ciências, porque, apesar de serem relevantes, para a 
educação científica e tecnológica dos cidadãos, não são suficientes para abordar 
as questões sociais, políticas e éticas atreladas ao progresso científico e 
tecnológico. Nesse sentido é importante que o professor de Ciências mobilize 
uma diversidade de conhecimentos e de fontes diversificadas de assuntos 
políticos, sociais, científicos e pedagógicos que lhe permitam favorecer o 
crescimento pessoal e social de seus estudantes (PÉREZ; CARVALHO, 2012, p. 
13). 

Os autores dizem ainda que as dificuldades dos professores são alimentadas pelo currículo tradicional de 
Ciências, que limita a prática docente influenciando no seu próprio trabalho didático. Nessa direção, Firme 
e Amaral (2011) afirmam que por causa das muitas dificuldades apresentadas por professores de Ciências 
para promoverem debates relacionando as questões sociais ao temas científicos, eles preferem reproduzir 
as ideias e conceitos científicos da forma como estão nos livros didáticos. 

Nesse sentido, entendemos, as dificuldades dos professores apresentam para o debate de questões 
sociocientíficas apontam para a necessidade de repensar os currículos de formação inicial e abrir 
possibilidades e incentivo para o desenvolvimento profissional do professor, investindo no processo de 
formação continuada para os profissionais em atividade, com objetivo de que eles possam conhecer, 
aprimorar e desenvolver metodologias de ensino voltadas para essa perspectiva de ensino no contexto da 
sala de aula, visto que o professor é o agente principal em qualquer mudança que se deseja fazer para 
melhorar o ensino. 

 

3.2. FALTA DE TEMPO PARA PLANEJAR AULAS ENVOLVENDO QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS 

A falta de tempo como fator obstruente para planejar aulas com perspectiva CTS/QSC foi apontada por 
duas professoras que alegaram ter uma carga horária de trabalho extensa, e assim, não têm muito tempo 
disponível para pesquisar e coletar material informativo. Segundo as professoras, o professor de Biologia 
tem que assumir pelo menos 14 turmas em dois ou três turnos e muitas vezes, precisa completar sua carga 
horária assumindo outras disciplinas. 

O Ensino de Biologia no nível Médio é oferecido em duas horas/aula por semana, enquanto um professor 
com jornada de trabalho de 40 horas semanais, divide o seu tempo em 26 horas em sala de aula e 08 horas 
de atividades pedagógicas complementares (planejamento, elaboração e correção de atividades, etc.), 
sendo 04 horas de atividades na escola e 04 horas com atividades domiciliares. 

Os relatos das professoras levam-nos a entender que por conta de outras tarefas, o tempo para o 
planejamento das aulas não é prioritário nos horários destinados às atividades complementares da 
docência, porquanto outras atividades tomam parte do tempo que poderia ser destinado a este fim, 
conforme disseram: 

“... nós não temos tempo suficiente para preparar aulas diferentes do que estamos acostumados. 
Nosso tempo é muito pouco ...” (Prof.ª Margarida) 

“A nossa carga horária é extensa. O tempo de planejamento é curto. Nós temos outras atividades na 
escola ...” (Prof.ª Flor de Lis) 

A jornada de trabalho é um elemento indicador das condições de vida dos trabalhadores, pois diz respeito 
ao tempo dedicado à atividade pela qual é remunerado, e quanto tempo ele tem para dedicar-se à a 
família, aos amigos, ao descanso e ao lazer, condições primordiais para seu bem estar e constituição de sua 
humanidade. 

Estudos sobre a jornada de trabalho do professor no Brasil, mostram que a intensificação de trabalho é 
uma característica inerente da profissão docente. Isto acontece porque os professores não exercem apenas 
a função de lecionar, ou seja, o tempo em que o professor realiza seu trabalho de ensino na sala de aula. 
Além das horas trabalhadas em sala de aula, o professor também precisa dedicar um tempo considerável 
para as atividades extraclasse, porquanto atividades burocráticas da escola, tais como: o preenchimento 
dos diários de classe, preparação de aula, elaboração e correção de provas, trabalhos e atividades dos 
estudantes, preenchimento do quadro de notas, elaboração de projetos, elaboração e correção de 
recuperações paralelas, além dos relatórios de aprendizagem são realizadas pelo professor. Além disso 
tudo, ainda faz atendimento a pais de alunos e participam da elaboração do projeto político pedagógico da 
escola, de forma que os tempos da escola invadem todos os outros tempos do professor (BARBOSA, 2012). 
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Sobre o assunto, Barbosa (2012) observa que no país, a quantidade de horas trabalhadas pelo professor 
varia de acordo com o nível de ensino em que ele atua. Segundo a autora, quanto mais elevado o nível de 
ensino, maior percentual de professores com carga horária de 40 horas semanais. No entanto, observa a 
autora, visto que esse tempo varia conforme as atividades que o professor tem que desenvolver, sua 
jornada não pode ser estabelecida efetivamente. A autora argumenta também, que a jornada é um fator 
importante para a qualidade do trabalho docente, uma vez que sua extensão reflete diretamente na prática 
pedagógica do professor, na sua saúde física e mental, além de limitar seu tempo para pesquisas ou cursos 
de capacitação. 

Historicamente o magistério na educação básica é uma profissão tipicamente ocupada por mulheres. 
Dados do Censo Escolar do ano de 2015, divulgado em 2016, pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), naquele ano, a ocupação de docentes do sexo feminino correspondia a 
uma porcentagem de 80,07% (JACOMINI; CRUZ; CASTRO, 2020, p. 8). Por isto, as autoras advogam a favor 
da discussão de levar em conta a dupla jornada da mulher, que além do trabalho docente, pelo qual ela 
recebe um salário, considere também, que essa professora tem outra jornada em casa, relacionada aos 
cuidados do lar e da família. 

Portanto, seguem as autoras, as questões de gênero devem fazer ser pautadas nas discussões  das políticas 
de valorização do professor, porquanto que a maioria absoluta do número de docentes é do sexo feminino. 
Nesse sentido, quanto melhores as condições de vida e trabalho, inclusive com a superação da ideia que 
tornou-se socialmente cultural de que a responsabilidade pelo cuidado da casa e dos filhos é exclusiva da 
mulher. Desta forma, o resultado será mulheres mais saudáveis e, consequentemente, professoras com 
mais tempo para preparar melhor as suas aulas e adequá-las às necessidades dos estudantes, 
possibilitando melhor qualidade de ensino. 

A jornada de trabalho extensa como fator de limitação para planejamento de aulas com orientação 
CTS/QSC foi detectado por Silva (2014), que observou que a extensão da carga horária muitas vezes 
inviabiliza uma aula na perspectiva CTS/QSC, uma vez que planejar este tipo de aula exige maior 
quantidade de tempo e conhecimento de fontes para pesquisar e elaborar as atividades que deverão ser 
aplicadas, convidar palestrantes etc. 

Nesse sentido, consideramos que o tempo para o planejamento de aulas deve ser priorizado na carga 
horária do professor para que este possa organizar suas atividades docentes de forma que obtenha o 
máximo de proveito, pois o planejamento é um instrumento essencial para que o docente possa 
desenvolver suas aulas de forma ordenada e organizada, enquanto que a sua falta pode traduzir-se em 
aulas improvisadas e monótonas, tornando-as chatas e desestimulantes, resultando em desinteresse dos 
alunos pelo conteúdo, inclusive, influenciando na qualidade da educação do país, sendo também 
responsáveis, de certo modo, pela evasão e repetência. 

 

3.3. FORMAÇÃO INEFICIENTE PARA RELACIONAR A BIOLOGIA COM A SOCIEDADE 

Três professores atribuíram as dificuldades para elaborar planos de aula numa perspectiva CTS à 
ineficiência da formação docente que não contemplou esta perspectiva de ensino. Segundo o depoimento 
dos professores: 

“Eu fiz o curso de Ciências. Naquela época a gente entrava na faculdade e cursava dois anos e meio 
e estava apta a ensinar ciências e Matemática no Ensino Fundamental. Depois, quem quisesse, 
completava com a licenciatura plena em Biologia ou Química. Então, foi uma formação muito 
defasada em vista do que é hoje. Eu entrei e saí da faculdade sem nunca ter ouvido falar em CTS e 
tantas outras coisas que a gente vê hoje”. (Prof.ª Rosa) 

“Considero que as abordagens teóricas e práticas sobre os aspectos pedagógicos e didáticos do 
ensino de Biologia na graduação foram tecidas de forma incipiente. Apesar de ser um curso de 
licenciatura, priorizou-se a pesquisa biológica em si, em detrimento da formação do professor de 
Biologia. As discussões sobre CTS eram pontuais em uma ou outra disciplina. (Prof.ª Angélica ) 

“A minha graduação não tinha essa abordagem no currículo. O que eu vi sobre CTS foi em cursos de 
capacitação ou comentários de algum professor”. (Prof. Sucupira) 

O curso de Licenciatura Curta em Ciências Físicas e Biológicas, que formava professores para lecionar no 
antigo 1º Grau (hoje, Ensino Fundamental anos finais) foi criado oficialmente no Brasil, no ano de 1965. 
Depois de concluir a Licenciatura Curta, o professor poderia plenificar a licenciatura, habilitando-se para 
lecionar Física, Química, Biologia, ou Matemática, no antigo 2º Grau (atual Ensino Médio), de acordo com 
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seu interesse. Porém, com a aprovação e promulgação da Lei de Diretrizes e Base da Educação em 1996 
(LDB 9394/96), a Licenciatura Plena tornou-se exigência obrigatória na formação de professores no país 
(BRASIL, 1996). 

De acordo com Carvalho e Gil-Pérez (2006), o professor é o principal agente que conduz o 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, qualquer mudança que se queira 
fazer no contexto educacional, perpassa pela sua atuação, motivação e conhecimento da ação que se quer 
desenvolver. Dessa forma, a formação do professor é condição de extrema importância para a organização 
implementação de um currículo planejado com base nos pressupostos CTS. 

Sobre a questão da formação docente, há uma infinidade de trabalhos realizados no Brasil atestando que 
os professores não têm uma formação adequada para enfrentar todos os desafios próprios da profissão. 
Na questão específica para o ensino de Ciências com enfoque CTS, muitos estudos tais como os de Martins 
(2003); Auler; Delizoicov (2006); Firme; Amaral (2011), atestam que a formação inicial é insuficiente para 
capacitar o professor para tratar de temas sociocientíficos no contexto da sala de aula. 

De acordo com os trabalhos citados, o maior problema reside nas concepções equivocadas ou ingênuas 
que o professor guarda acerca da natureza da ciência, o que inviabiliza esta abordagem em sala de aula. 
Por isso, é preciso repensar os currículos de formação inicial e continuada a fim de que possam contribuir 
para que o professor seja capaz não só de ensinar, como também, de implementar as mudanças que se 
fazem necessárias ao ensino. 

Apesar de a formação docente ser amplamente propagada como ineficiente e de má qualidade, verifica-se 
que no Brasil, os cursos de Licenciatura em Biologia vêm mudando suas estruturas curriculares e 
diretrizes metodológicas, buscando atender as exigências cada vez maiores desse profissional a fim de 
adequá-lo ao mercado de trabalho e às novas abordagens educacionais, devida a carência de outros 
saberes, tais como a articulação entre teoria e prática e as habilidades e capacidade para lidar com as 
questões do dia a dia, a exemplo dos cuidados com o corpo, a alimentação, a sexualidade, ou com as 
questões polêmicas como o uso de transgênicos, clonagem, reprodução assistida, e outras (BRASIL, 2006). 

Acerca da formação docente, Torres e Solbes (2018) argumentam ser necessária uma reflexão no âmbito 
dos cursos de formação de professores de Ciências, no sentido de possibilitar cenários educativos que 
mostrem a multidimensionalidade das ciências. Nesse sentido, ressaltamos que a formação docente não 
finaliza juntamente com a conclusão da licenciatura, mas deve ser um processo contínuo pelo qual o 
professor busca o aperfeiçoamento de sua prática, possa refletir suas ações baseadas em fundamentos 
teóricos de cunho metodológico e conceitual. 

Deste modo, entende-se que a formação continuada é de extrema importância para superar as lacunas 
deixadas pela formação inicial, a fim de permitir que o professor possa enfrentar os desafios inerentes ao 
cotidiano escolar, bem como para manter-se atualizado sobre as questões relativas à sua profissão. Assim 
sendo, é desejável que o professor tenha disponibilidade para uma formação permanente, a fim de que 
possa atualizar tantos os seus conhecimentos científicos e as metodologias que utiliza em suas aulas, assim 
como para refletir sobre sua prática e experiências pedagógicas, ressignificando seus conceitos sobre o 
papel social do professor. 

No que diz respeito aos cursos de formação inicial e continuada de professores, estes “devem ser um 
espaço que favoreça a reflexão individual e coletiva, o diálogo entre diferentes disciplinas e a construção 
de práticas de sala de aula embasadas por teorias sólidas de ensino/aprendizagem” (AUGUSTO; AMARAL, 
2015, p. 495). Os referidos autores defendem também a ideia que os professores de escolas públicas, 
atuantes nos níveis fundamental e médio devem conhecer as pesquisas realizadas nas universidades por 
meio desses cursos. 

 

4. CONCLUSÃO 

A educação científica numa perspectiva CTS/QSC tem sido apontada como uma alternativa possível e 
viável para romper com o ensino tradicional característico do ensino de Ciências, o qual continua sendo 
abordado de maneira excessivamente livresca, fragmentada, memorística e descontextualizada. No 
entanto, verifica-se que o ensino baseado nestas abordagens mostra-se longe de ser uma realidade nas 
salas de aula das nossas escolas de forma cotidiana. Uma das razões pela qual essa prática não se 
concretiza é a dificuldade que os professores apresentam para tratar de questões sociais interligadas com 
a Ciência e Tecnologia. 
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Nesse sentido, tais dificuldades estão relacionadas com a formação que eles tiveram. Visto que, em linhas 
gerais, os cursos de formação docente não preparam devidamente o professor para o Ensino de Ciências 
numa perspectiva humanística, valorizando os debates acerca das relações de questões sociais com o 
desenvolvimento científico e tecnológico, razão pela qual o ensino científico na educação básica é reduzido 
a um conjunto de conhecimentos que devem ser apreendidos como verdade pronta e acabada, com pouco 
espaço para a reflexão crítica ou questionamentos da ciência como um processo humano e histórico. 

Por outro lado, percebe-se que poucos professores têm interesse em implementar aulas com orientação 
CTS/QSC, pois sua adoção significa utilizar metodologias diversificadas e nova orientação de conteúdos e, 
consequentemente, mais trabalho, mais tempo dedicado para pesquisas, seleção de atividades e 
metodologia adequada para abordar o assunto. Assim sendo, entende-se que aprimorar a organização 
curricular da escola e otimizar o tempo que o docente tem para realizar suas tarefas são de extrema 
importância para o bom desenvolvimento de seu trabalho. 

Para finalizar, recomendamos que os professores reflitam sobre o papel social da sua profissão e sobre o 
produto do seu trabalho a fim de que o ensino de Ciências possa colaborar na formação de cidadãos 
comprometidos com a ética, com um mundo mais solidário, mais justo e sobretudo, mais humano. Para 
isso é necessário inserir as questões relacionadas com a Ciência, Tecnologia e Sociedade nos currículos 
dos cursos de formação docente para que os futuros professores possam adquirir uma visão mais crítica 
do Ensino de Ciências; incentivar os professores em serviço a buscarem formação continuada que aborde 
as questões CTS/QSC no sentido de que possam adquirir conhecimento suficiente para relacionar os 
conteúdos científicos com as questões sociais relevantes; promover formação permanente oportunizando 
aos professores o aprimoramento de estratégias inovadoras de ensino e atualização dos conteúdos 
científicos a fim de melhorarem suas aulas e promoverem a tão urgente e necessária renovação do ensino 
de Ciências.  
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Capítulo 16 
 
Formação continuada de professores de Matemática 
na EFAP: Os significados de um grupo de professores 
 
Wania Tedeschi  

Gisele Dionísio Ferreira da Rocha  

 

Resumo: Esta comunicação discute os significados dados por um grupo de professores em 

relação aos cursos de formação continuada que realizam especificamente na Escola de Formação 

e Aperfeiçoamento de Professores (EFAP). O trabalho faz parte de estudos relacionados à 

formação continuada de professores no que tange ao aprimoramento da prática docente e ao 

desenvolvimento profissional dos professores de matemática da educação básica em cursos 

oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação SEE-SP. A investigação foi realizada 

considerando as propostas de formação continuada promovidas pela EFAP durante os anos de 

2009 a 2013. A pesquisa procurou responder à questão: Quais são os significados dados por um 

grupo de professores em relação às formações continuadas que participaram oferecidas pela 

EFAP- Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores? A partir da temática do professor 

prático reflexivo e focado na compreensão para o aprimoramento da prática docente, utilizamos 

a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky (2008) sobre a produção de sentidos e significados. 

Para conhecer o perfil dos professores de matemática que participaram desta investigação, foi 

aplicado um questionário junto a vinte e cinco professores dos quais foram selecionados cinco 

para aprofundar a coleta de dados por meio da realização de entrevistas. A condução da análise 

foi realizada segundo a análise do conteúdo proposta por Bardin (1997). De modo geral, o 

desenvolvimento da pesquisa nos permitiu concluir que os significados atribuídos pelos 

professores aos cursos de formação continuada oferecidos pela EFAP estão relacionados a um 

conjunto de fatores e necessidades recorrentemente evidenciadas pelos sujeitos, tais como: 

aprendizagem em contato com os pares, valorização da realização de atividades práticas, 

necessidade de certificação e o anseio por conhecimento novo.   

 

Palavras-Chave: Formação Continuada, Professores de Matemática, EFAP. 
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1. A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

A recorrente preocupação com a formação continuada oferecida aos professores da educação básica 
destaca que investigar tais processos exige do pesquisador um olhar para os diferentes aspectos que 
compõem a formação continuada de acordo com o momento político da época em que esse processo se 
desenvolve, envolvendo identidade, crenças, concepções, valores, conhecimentos e profissão docente, 
como demonstram os estudos de Gatti et al. (1972) e Candau (1997). 

Além disso, a formação continuada tem referência direta com ações dentro e fora da escola das quais 
destacamos as considerações de Libâneo, Oliveira e Toschi (2003):  

 

A formação continuada refere-se a:  

a) ações de formação durante a jornada de trabalho- ajuda a professores 
iniciantes, participação no projeto pedagógico das escolas, reuniões de trabalho 
para discutir a prática com colegas, pesquisas, minicursos de atualização, 
estudos de caso, conselhos de classe, programas de educação à distância, etc.; b) 
ações de formação fora da jornada de trabalho- cursos, encontros e palestras 
promovidos pelas secretarias de educação ou por uma rede de escolas. A 
formação continuada é a garantia de desenvolvimento profissional permanente. 
(p. 388-389) 

 

Segundo esses autores, formação continuada exige a confrontação da reflexão proporcionada pelas 
experiências docentes dos professores e o processo de formação a que se submetem, sendo uma 
responsabilidade mútua da instituição e do docente o aprimoramento profissional, no qual o docente toma 
para si a incumbência da própria formação. 

Entendemos a formação continuada como um conjunto de ações intencionais de desenvolvimento 
profissional realizadas pelo professor ao longo de sua carreira, com a finalidade de pensar, refletir e atuar 
sobre, e na prática para construir um corpo de conhecimentos específicos da docência. A contribuição da 
formação continuada para que os professores desenvolvam consciência de sua identidade profissional, 
possibilita discutir a profissionalidade segundo a ideia de reflexão sistematizada das atividades que 
desenvolvem na e sobre a prática docente e que promove interrogações estruturantes dos saberes do 
professor. 

Na atualidade, destaca-se ainda a influência na formação continuada de professores, dos aspectos micro 
sociais, ou seja, na preocupação em entender o professor como partícipe da instituição de ensino em que 
atua em conjunto com sua formação pessoal no sentido de amalgamar a indissociável ligação entre 
atividade de consciência (Leontiev, 2021) na construção da identidade profissional.  

Sendo assim podemos dizer que a formação continuada institucionalmente proposta aos professores deve 
levar em consideração um movimento de mudanças na escola, nos programas de formação continuada de 
forma que se possa evidenciar não apenas os aspectos técnicos da profissão, mas ressaltando as 
dimensões pessoais, culturais e principalmente levando em consideração o conhecimento das reais 
condições de organização e funcionamento das escolas e todas as implicações oriundas destas. 

Com respeito a atual situação da formação continuada de professores no Estado de São Paulo, destacamos 
algumas justificativas dadas pela SEE-SP para a implementação de programas de formação. Um argumento 
bastante utilizado para justificar a necessidade de formação continuada de professores é que ela é 
necessária em razão da formação inicial apresentar muitas limitações e problemas, assim nessa 
perspectiva, a formação continuada é considerada como um mecanismo capaz de suprir as carências 
deixadas pela formação inicial.  

Entretanto segundo Abreu et al (1999) consideram que:  

 

É consenso que nenhuma formação inicial, mesmo em nível superior, é 
suficiente para o desenvolvimento profissional, o que torna indispensável a 
criação de sistemas de formação continuada e permanente para todos os 
professores (p.19).  
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Isso indica que a formação continuada não se justifica por carências, dado que o desenvolvimento 
profissional se dá no exercício da profissão. É na prática docente, no dia a dia da sala de aula, que o 
professor vislumbra novas necessidades de formação que se transformam em motivos que o mobilizam. 
Portanto, os programas de formação continuada não são medidas clínicas, mas sim parte do 
desenvolvimento profissional e pessoal do professor para dar sentido a seu trabalho educativo.  

Dias (2012) considera que por melhor que seja a formação inicial ela não consegue englobar todas as 
novas temáticas educacionais, como educação especial, novas tecnologias, cultura afro-brasileira, entre 
outras, sendo por meio da formação continuada que o professor terá a oportunidade de conhecer e 
desenvolver essas novas temáticas.  

Outra justificativa, inseparável da primeira, baseia-se no pressuposto da necessidade dos professores 
adquirirem novos conhecimentos, independente da formação inicial. Dias (1991) esclarece que a formação 
continuada é essencial no sentido de ser preciso fazer com que os professores possam acompanhar as 
mudanças frente ao avanço da ciência, da técnica e da tecnologia. Tal evolução provoca a obsolescência ou 
transformação de conhecimentos antigos, a emergência de outros novos e a consequente complexificação 
de teias de relações cada vez mais sutis entre todos eles.  

A necessidade de formação continuada tanto para os professores que acabaram de se formar, quanto para 
os que já estão há algum tempo em exercício implica em contemplar situações complexas, advindas do 
próprio fazer docente, pois a dinâmica das aulas que estimulam o professor a buscar atualização, 
conceitual e/ou metodológica pode proporcionar a superação do isolamento da profissão e na 
compreensão da interdependência entre a atividade e a consciência que encaminha a possibilidade do 
trabalho coletivo. 

Porém notamos uma contradição em relação aos programas de formação continuada no que se refere ao 
escopo e ao foco dos mesmos, pois recorrentemente estes desconsideram as necessidades expressas pelos 
professores para a construção de novos motivos dos professores, notadamente para atuar na sala de aula, 
em geral eles não são delineados levando em consideração a relevância dada pelos professores para a 
própria formação e ação docente. 

Ao desconsiderar a singularidade de cada professor e de suas relações nos locais de trabalho, as propostas 
de formação continuada tendem a ser uniformes, atingindo o objetivo de capacitar em quantidade, 
desconsiderando a qualidade dessa capacitação.  

Nessas propostas, portanto não se valoriza a autonomia docente que é um dos fundamentos da 
profissionalidade do professor, além disso os professores perdem autonomia quando são excluídos dos 
processos de concepção e ação educativa (Contreras,2002). Ao falar da autonomia do professor, estamos 
nos referimos a sua relação com a sociedade e em ações que requerem apoio, relação de troca e elementos 
fundamentais para consolidação da mesma.  

Tratada isoladamente dos aspectos no qual o professor está inserido, os processos de formação 
continuada, tendem configurar que cada professor possui o poder para decidir isoladamente sobre seu 
trabalho e que assim, é responsável totalmente por seus resultados, isso pode fortalecer o processo de 
“culpabilização” do professor que desconsidera segundo esse pensamento, fatores externos e internos à 
escola que interferem na aprendizagem de seus alunos.  

Ao buscar os significados produzidos pelos professores em cursos de formação continuada procuramos 
ressaltar a compreensão de fatores tais como os referenciados acima, ou seja, suas experiências, 
elementos dos processos de formação, como os professores refletem sobre a construção de saberes e da 
profissão docente para o aprimoramento de sua prática educativa. 

 

2. SENTIDOS E SIGNIFICADOS 

O objetivo de evidenciar os significados produzidos por um grupo de professores sobre os cursos de 
formação continuada que realizam se deu por entendermos que ao discorrer sobre esses cursos os 
professores fazem emergir também elementos de sua história pessoal que é repleta de valores, objetivos, 
necessidades e expectativas, fruto de suas relações sociais e que as mesmas estão presentes em seu fazer 
docente. A percepção do real, formas de agir e consequentemente de construção de uma consciência do 
ser professor não está isolado de sua formação e de sua visão de mundo.  

Ao optar pela perspectiva Histórico-Cultural compreendemos a comunicação e socialização dos sujeitos, 
são mediadas por processos “facilitadores, que possibilitam ao indivíduo apreender o mundo que o cerca 
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em seus significados e permitem a apropriação de novos significados, com os quais os sujeitos 
reorganizam suas ações e sua vida” (Andaló, 2006).  

Especificamente, isso significa que ao expressar seus pensamentos, suas compreensões nas respostas e 
diálogos dos questionamentos propostos nesta pesquisa os professores colocam significados em 
movimento, não apenas estabelecendo associações entre os temas em debate, mas ao expressar suas 
ideias modificam-nas enriquecendo ou enfraquecendo os significados. 

Considerando relação entre “significado” e “sentido” como em Vygotsky (2009, p.465), este a estabelece 
uma afinidade dinâmica considerando, a partir das diferenciações de Frederic Paulham que:  

 

o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela 
desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação 
dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O 
significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra adquire no 
contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata 

 

Os processos de significação que consideram a fluência e interdependência (Caraça, 1951) entre os 
sentidos e os significados no campo da investigação centram, no caráter dinâmico entre espectros ora 
mais estáveis, ora mais instáveis do que expressam os professores sobre os temas tratados. 

Em nossa pesquisa os diferentes contextos nos quais se inserem os professores influenciam nos diferentes 
sentidos atribuídos quando eles discorrerem sobre as experiências nos cursos de formação continuada 
que realizaram na EFAP, nas entrevistas e na interação com o grupo de professores (grupo focal).  

Segundo Ximenes (2009) os sentidos partem das práticas sociais, através da articulação dialética da 
história de constituição do mundo psicológico com a experiência atual do sujeito. Assim, abrem-se vias 
para que se admita a polissemia da linguagem e, consequentemente, para que se pense em múltiplas 
construções de sentidos. 

E nessa perspectiva a mediação estabelecida pela linguagem foi instrumento fundamental na busca da 
compreensão das experiências de formação para destacarmos os significados produzidos pelos 
professores. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Analisamos os significados produzidos pelos professores de matemática a partir dos cursos de formação 
continuada que eles realizaram quando foram oferecidos pela EFAP- Escola de formação e 
Aperfeiçoamento de Professores e conduzimos a investigação objetivando responder a pergunta: Quais 
são os significados dados por um grupo de professores em relação às formações continuadas que participam 
oferecidas pela EFAP- Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores?  

A construção dos dados levou em consideração oito cursos que foram oferecidos aos professores de 
matemática entre os anos de 2009 e 2013, são eles: REDEFOR- Rede São Paulo de Formação Docente; 
Programa Currículo e Prática Docente; M@tmídias; Introdução aos Direitos Humanos e ECA para 
Educadores; Intel Educar- Fundamentos Básicos; Disseminadores de Educação Fiscal; Melhor Gestão 
Melhor Ensino- Formação de Professores de Matemática; Melhor Gestão Melhor Ensino- Aprofundamento 
Matemática. 

Os instrumentos utilizados para a obtenção dos dados foram: questionários, entrevistas individuais e um 
grupo focal. Os questionários foram aplicados a vinte e cinco professores e a partir destes selecionamos 
cinco que realizaram os cursos acima, para a realização das entrevistas uma delas individual e uma outra 
com este grupo reunido. 

Os depoimentos permitem compreender as crenças, aquilo que é importante para os professores segundo 
o contexto em que vivem além evidenciar os anseios, as aspirações, as histórias de vida, as representações 
que constroem sobre a profissão, suas práticas e seus processos de formação (Géglio, 2006). 

Assim registramos como os professores expressam seus pensamentos quando questionados sobre sua 
formação continuada procuramos apreender aspectos da formação que realizam os significados das 
leituras e debates e o discurso sobre o conteúdo desenvolvido.  
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No entanto, a partir a compreensão de Vygotsky (2018) consideramos que os significados das palavras 
que permanecem estáveis são zonas de estabilidade das expressões e das palavras, já o sentido tem zonas 
de estabilidades variadas e se compõe segundo um contexto, tem sobretudo um caráter dinâmico e 
complexo.  

Os sentidos expressos pelos professores, possuem características estritamente pessoais, assim coletamos 
os dados por meio da realização de entrevistas individuais, na qual cada sujeito pode verbalizar seu 
entendimento sobre os cursos de formação continuada que realizou. 

Os cursos de formação propostos, têm diferentes significações para os professores pois, quando da prática 
docente, assumem um caráter pessoal, em virtude disso, realizamos, além das entrevistas individuais, uma 
entrevista coletiva com os cinco professores, segundo a concepção de um grupo focal, para apreender à 
negociação de sentidos entre os professores envolvidos evidenciando possivelmente significados não 
revelados na entrevista individual.   

Com o grupo focal o objetivo foi trazer, para além dos significados aparentemente comuns entre os 
professores de matemática, a possibilidade de sentidos díspares, visto que o sentido está relacionado com 
o contexto de formação e a experiência de cada um são singulares.  

Em nosso trabalho, procedemos à análise do conteúdo dos dados obtidos (Bardin,1997) como 
procedimento metodológico utilizado para verificar os significados explanados pelos professores a 
respeito dos cursos de formação continuada que realizaram via EFAP como mostram os resultados a 
seguir.  

 

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Com a intenção de perceber os significados produzidos por meio das interações dos professores 
participantes da pesquisa, organizamos e selecionamos registros significativos presentes nas respostas 
aos questionários e que pudessem responder nossa pergunta de pesquisa.  

Ao explorarmos o material coletado elaboramos unidades de análise (UA) preservando os termos que 
foram utilizados pelos professores quando responderam o questionário. Dessa forma destacamos quinze 
unidades de análise segundo a natureza do problema enunciado, as mesmas foram numeradas conforme 
descrição a seguir:  

(UA-1) Possibilidade de evolução funcional com a aquisição de certificados.  

(UA-2) Aperfeiçoamento de conhecimento de multimídia.  

(UA-3) Melhorar a formação.  

(UA-4) Atualização (da formação).  

(UA-5) Aperfeiçoamento da prática docente.  

(UA-6) Obrigatoriedade por convocação.  

(UA-7) Busca por novas práticas e novas ferramentas.  

(UA-8) Troca de experiências.  

(UA-9) Melhorar a prática de sala de aula.  

(UA-10) Falta de contribuição para a prática na sala de aula.  

(UA-11) Visão aprimorada do currículo de matemática.  

(UA-12) Preparação de atividades a serem trabalhadas com os alunos.  

(UA-13) Crescimento profissional. 

(UA-14) Trocar ideias com colegas e facilitar o aprendizado dos discentes.  

(UA-15) Ter contato presencial com outros professores. 
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As Categorias  

Em seguida selecionamos os registros das falas dos participantes nas entrevistas individuais e coletiva que 
evidenciam significados dados pelas interações dos professores participantes e que pudesse responder 
nossa pergunta de pesquisa. Destacamos as asserções recorrentes no debate do grupo sobre os 
significados que atribuem aos cursos que realizaram na EFAP e outros elementos que estivessem 
correlacionados.  

Identificamos e agrupamos por semelhança as unidades de análise. Desse agrupamento evidenciaram-se 
quatro categorias, intituladas categorias de análise. Essas categorias foram elaboradas a partir dos temas 
apontados na literatura e na recorrência das falas dos professores sobre a percepção dos mesmos sobre a 
influência que os cursos de formação continuada têm em relação a sua prática. Sendo assim, as categorias 
utilizadas foram:  

 

1) Contato com os Pares;  

2) Atividades Práticas;  

3) Certificação;  

4) Conhecimento Novo. 

 

Dentro da categoria Contato com os Pares, entendemos que as unidades de análise utilizadas, estão 
ligadas à importância que os professores atribuem a cursos que valorizem a troca de experiências entre os 
participantes. Dessa forma agrupamos as seguintes unidades: (UA-8) Troca de experiências; (UA-14) 
Trocar ideias com colegas e facilitar o aprendizado dos discentes; (UA-15) Ter contato presencial com 
outros professores.  

Na fala de K-7 na unidade UA -14: 

 

“Troca de experiências, porque eu acho que muita gente consegue um bom 
resultado, ... seria importante ter nos cursos esse espaço também, a gente 
estava falando do contato com os pares, porque o curso ele é muito    jogado, 
joga os conteúdos e você tem que resolver exercícios de matemática, ficar 
fazendo contas, resolver mesmo, e não é isso, não é o que a gente busca. 
Estamos buscando melhorar a nossa prática pedagógica...” 

 

Essa afirmativa evidencia a busca por valorização dos espaços de formação onde o contato com os pares e 
a troca de conhecimento da prática docente e de saberes docentes é compreendido como importante para 
a melhoria da prática pedagógica. 

É relevante notar ainda que K-7 evidencia que o curso estabelece uma dinâmica muito de resolução de 
exercícios e de “fazer contas” o que se aproxima das práticas tradicionais de ensino da matemática, tanto 
na graduação como na escola básica, numa lógica desenvolvimento operacional do conteúdo específico da 
matemática, além disso, a proposta desse tipo de formação continuada não condiz com a necessidade 
expressa de “melhorar a prática pedagógica”. 

Em Atividades Práticas, verificamos a recorrência dos professores em fazer observações à necessidade 
de que os cursos de formação oferecidos pela EFAP estivessem ligados ao caráter prático da docência. 
Nessa perspectiva direcionamos essa categorização baseados nas seguintes unidades de análise: (UA-5) 
Aperfeiçoamento da prática docente; (UA-7) Busca por novas práticas e novas ferramentas; (UA-9) 
Melhorar a prática da sala de aula; (UA-10) Falta de contribuição para a sala de aula; (UA-12) Preparação 
de atividades para serem trabalhadas com os alunos, (UA-13) Crescimento profissional e segurança nas 
aulas.  

Essa categoria revelou que o professor busca uma ligação entre os cursos oferecidos a aplicabilidade para 
o fazer docente. Vejamos a fala de K-13 na unidade UA-9: 
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“... como trabalhar em sala de aula, porque os professores saem da faculdade, 
tem um bom preparo só que falta saber o dia a dia, saber como lidar, algo 
voltado em como trabalhar com os alunos e a realidade escolar de hoje. Esse 
seria o foco.” (K-13) 

 

Nessas considerações emerge a dificuldade que sentem os professores em seus processos de formação 
inicial em relação aos saberes da experiência, o que ressalta que o saber docente deve incluir espaços de 
práticas e ir muito além dos conteúdos curriculares. Contreras (2002) alerta sobre a perda de autonomia 
dos professores quando são excluídos dos processos de concepção educativa, isso inclui a vivência desde a 
formação inicial ao ambiente escolar que irá atuar.  

De outra forma, já em serviço o professor necessita de momentos de formação que privilegiem a relação 
com a sociedade e com o contexto educativo para estabelecer-se criar um pertencimento com a instituição 
de ensino em que atua, nas palavras de Leontiev (2021) amalgamar a indissociável ligação entre atividade 
de consciência. 

A categoria Certificação foi construída a partir de duas unidades de análise: (UA-1) Possibilidade de 
evolução funcional com a aquisição de certificados; (UA-6) Obrigatoriedade por convocação.  

É recorrente e legítimo o motivo para os professores de matemática participarem dos cursos de formação 
continuada estar diretamente ligado à evolução funcional e recebimentos pecuniários já que essa evolução 
proporciona na apresentação dos certificados oriundos dos cursos de formação continuada. 

Ao considerarmos o professor como profissional, compreendemos a docência como uma atividade 
complexa e da maior relevância, a atividade docente é parte fundamental do processo de humanização de 
maneira que a valorização profissional do professor se encontra nas atividades de estudo e formação e na 
possibilidade material de tempos específicos dedicados à participação das formações e práticas e dos 
tempos necessários à reflexão em direção à formação profissional.  

 A consciência da identidade profissional está sempre em movimento e como já afirmamos, ligada às ações 
intencionais de desenvolvimento profissional realizadas pelo professor ao longo de sua carreira, com a 
finalidade de pensar, refletir e atuar sobre, e na prática para construir um corpo de conhecimentos 
específicos da docência e promotores de interrogações estruturantes dos saberes do professor. 

Por outro lado, a falta de opção em decidir pela condução de sua formação, reforça a cultura dos 
professores como consumidores e não criadores dos cursos que realizam, é importante destacar, nas 
palavras de Nogueira (2007) a constituição da consciência dos sujeitos na perspectiva Histórico-Cultural:  

 

“O ser humano é ativo e o seu pensamento é construído gradativamente no 
ambiente histórico e social, pois as transformações na estrutura de interação 
social refletem nas estruturas do pensamento humano, orientando seu modo de 
agir, de perceber o real e a constituição da sua consciência.” (p.87) 

 

Dessa forma o crescimento profissional dos professores e a construção de uma consciência autônoma traz 
a necessidade de decisões sobre os caminhos formativos a percorrer. 

 Conhecimento Novo foi uma categoria que emergiu das falas dos professores a partir das seguintes 
unidades de análise: (UA-2) Aperfeiçoamento de conhecimento de multimídia; (UA-3) Melhorar a 
formação; (UA-4) Atualização; (UA-11) Visão aprimorada do currículo de matemática. Diante dessas 
unidades de análise é possível identificar a distância entre o que o professor tem buscado como conteúdos 
necessários à sua prática e o que tem sido oferecido nos cursos de formação continuada da EFAP. 

Os sentidos dado ao ‘novo’ pelos professores está ligado à questões da prática profissional do dia a dia, ou 
seja ao trabalho, e condiz com a perspectiva de Dias (1991) sobre ser essencial que os professores 
acompanhem as mudanças frente ao avanço da ciência, da técnica e da tecnologia, isso mostra que a 
atividade docente se trata substancialmente do trabalho com o conhecimento e que este deve estar 
sempre em movimento exigindo para a sua objetivação da emergência de outros e novos elementos do 
universo educativo e a consequente complexificação de teias de relações cada vez mais sutis entre todos 
eles.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho buscamos encontrar os significados que são atribuídos por um grupo de professores de 
matemática aos cursos de formação continuada que realizaram via EFAP tomando por base oito cursos de 
formação continuada desenvolvidos por essa escola de formação entre os anos de 2009 a 2013. Durante a 
pesquisa coletamos os relatos dos professores por meio de questionários, entrevistas individuais e um 
grupo focal. Ao triangular as informações presentes nos questionários e entrevistas individuais com as 
informações expressas no coletivo, elaboramos as unidades de análise e posterior categorização, fruto da 
mediação no trabalho coletivo, na reflexão e no entendimento da própria formação.  

Durante a análise dos dados ficaram evidentes as reivindicações dos professores para que se estabeleçam 
propostas de cursos comprometidas com a realidade da sala de aula. Os professores, participantes da 
pesquisa, mostram estar dispostos a refletir e tomar para si seu desenvolvimento profissional com o 
objetivo de conquistar a própria autonomia, quando dizem que gostariam de escolher o tipo de curso para 
realizar. Além da reivindicação por mais autonomia nas escolhas dos cursos, os professores também 
indicam a necessidade do contato com outros professores presencialmente, o que compreendem 
possibilitar a troca de conhecimentos entre os pares, melhorando dessa forma sua prática em sala de aula. 
De fato, apesar da criação da EFAP promover a possibilidade da formação continuada dos professores, 
esta pesquisa indica elementos necessários ao aprimoramento das ações de formação.  

É preciso que os professores sejam ouvidos em suas razões para que o conhecimento por eles produzido a 
partir da prática possa ser sistematizado tornando-se parte explícita de seus saberes. Acreditamos que a 
formação continuada de professores pode ser decisiva para fazer emergir um professor, cujos 
conhecimentos de sua realidade de sala de aula sejam considerados e colocados em destaque, valorizando-
se assim os saberes da experiência.  

A valorização dos professores não passa somente pelo oferecimento de cursos de formação continuada, 
mas como apontado pelos professores, por condições de trabalho dignas e adequadas e um plano de 
carreira responsável e motivador, dimensões indissociáveis do trabalho docente e da profissionalização do 
professor. Consideramos que essa mudança faria o perfil de meros executores dar lugar a uma maior 
profissionalização docente e valorizando a autonomia.  

Ainda sobre a valorização dos professores com foco na melhoria salarial tem sido encaminhada pela 
conquista de certificações, entretanto, a possibilidade da profissionalização docente e a ascensão na 
carreira devem ser consideradas em conjunto com a qualidade dos cursos e atividades realizadas pelos 
docentes.  

Podemos dizer que a EFAP proporcionou o desenvolvimento de muitos cursos de formação continuada, 
mas é também um mecanismo de controle e de padronização do trabalho docente, pois é parte de uma 
reforma educativa imposta por decretos e regulamentos. Os professores se veem na obrigatoriedade de 
realizar os cursos, contudo não conseguem estabelecer relações entre eles e a prática docente, elemento 
que prejudica o percurso de formação segundo as necessidades e motivação dos professores.  

Em conjunto com a necessidade de aprimoramento das ações formativas destacamos os significados 
atribuídos pelos sujeitos sobre a importância das trocas de experiências nos cursos de formação 
continuada. Apontadas como forma de romper com o individualismo ao possibilitar o contato com os 
pares, essas trocas são capazes de estabelecer uma relação crítica com os saberes matemáticos e com os 
saberes da vivência docente. Evidenciou-se que nessa referência às atividades coletivas, dois sentidos 
relacionados foram destacados: a troca de experiência e o encontro presencial. À esse segundo aludimos à 
possibilidade da necessidade da presença, muitas vezes verificadas na postura de audiência de um 
aprendizado silencioso típico daqueles que estão docentes em início de carreira. 

Da mesma forma o apoio diante das dificuldades com as atividades práticas são capazes de fazer o 
professor refletir sobre seu papel de construtor de conhecimento e não apenas como reprodutor de 
atividades prontas, pensadas para um ensino tecnicista, mas atividades práticas como fruto das discussões 
e reflexões fomentadas pelos cursos.  

Deste modo, a formação continuada de professores de matemática não deve acontecer como um ato 
solitário, mas sim promover a produção do conhecimento articulando o trabalho coletivo com a 
autonomia docente gerando o desenvolvimento profissional que ascende o professor em sua carreira e lhe 
proporciona dignidade em seu ofício.  

Por fim, analisar a formação continuada considerando os significados atribuídos pelos professores em 
relação à formação continuada oferecida permitiu refletir sobre como o envolvimento dos docentes sobre 
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que cursos realizados o que de maneira geral pode permitir o aprofundamento de temas como a 
autonomia docente ligada a mobilização dos professores em participarem de outros cursos com o objetivo 
de repensar sua prática.  

A pesquisa indica ainda que os cursos de formação continuada deveriam levar em consideração as reais 
necessidades dos professores, mediante consulta prévia e a possibilidade de optar pelos cursos oferecidos. 

O espaço para troca de experiências entre os pares e encontros presenciais com os formadores, atividades 
práticas também são elementos de destaque que podem ser objeto de aprofundamento de estudo de 
maneira a considerar as demandas da ação docente nas aulas e o dilema entre a necessidade de participar 
de cursos de formação continuada e ao mesmo tempo, se reconhecem frustrados por não encontrar nos 
cursos que realizam novas possibilidades para melhoria do trabalho docente e crescimento profissional.  

Nossos apontamentos indicam possíveis caminhos a serem trilhados em busca da valorização de cursos de 
formação continuada que tenham como pressupostos a reflexão sobre a prática docente. A partir dessas 
considerações, o trabalho permitiu apontar caminhos que podem contribuir para a melhoria da qualidade 
na formação de professores, diante das limitações citadas pelos sujeitos da pesquisa.   

Acreditamos que os resultados expressos neste trabalho serão úteis na busca de novas perspectivas de 
formação continuada que considerem a expressão dos significados dados pelos professores.  

Sabemos que nossos resultados não finalizam o tema Formação Continuada de Professores de Matemática, 
mas esperamos que estes possam contribuir para aqueles que como nós se interessam pelo tema e buscam 
caminhos capazes de superar os modelos existentes, avançando para novas formas de organização e 
desenvolvimento dos espaços de Formação Continuada de Professores de Matemática. 
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Capítulo 17 
 

A dialógica complexa do planejamento e da educação 
 

Paulo Sergio Orti 

Juarez Francisco da Silva 

 

Resumo: O foco desse estudo é estabelecer uma dialógica entre alguns aspectos do 

pensamento complexo, da educação e da administração e mais especificamente, com a 

metodologia de planejamento do Balanced Scorecard, BSC, de Kaplan e Norton (1992). 

Para seguir por esse caminho é preciso analisar e entender sobre o pensamento 

complexo, que segundo Da Silva (2015) é como a busca de um modo de pensar em que o 

mistério e o caráter multidimensional do real sejam considerados, pois, o objeto do 

conhecimento é determinado por vários fatores, como cultura, condição social e pela 

história. Tais conceitos foram apresentados por Morin na obra O Método14, com o 

desenvolvimento de uma busca de método para o estudo da complexidade e para Morin 

(2010), o termo ‘complexus’, num primeiro sentido, “significa aquilo que está ligado em 

conjunto, aquilo que é tecido em conjunto (...) e é este tecido que se deve conceber”. 

Também comenta o autor que “a complexidade reconhece a parte da desordem, do 

imprevisto em todas as coisas e também reconhece uma parte inevitável de incerteza no 

conhecimento”. Sendo assim, “é o fim do saber absoluto e total”. Conforme a análise de 

Morin, não teríamos o controle pleno de nada. Mesmo sendo os conceitos de 

administração normalmente analisados por outras epistemologias, podemos manter 

uma relação dialógica entre esses conhecimentos e o pensamento complexo para obter 

avanços nas práticas das empresas em geral, em organizações educacionais e na gestão 

de carreira por competências para professores, além de contribuir para melhorar a 

probabilidade da ocorrência dos elementos planejados. Para tanto, propomos a 

realização do BSC utilizando os Sete Saberes de Morin (2009), numa leitura do 

pensamento complexo e da visão educacional no universo da gestão das empresas. 

 

Palavras-chave: Psicologia. Administração. Gestão profissional. Competências. O 

Método. Balanced Scorecard. 

  

                                                                    

14 O Método é uma obra de Edgar Morin, que aborda a teoria da complexidade em seis volumes, conforme citado nas 
referências. 
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1. A COMPLEXIDADE COMO PROCESSO 

O desafio da complexidade exige, segundo Morin (2010) a comunicação entre saberes separados e o 
conhecimento complexo tem como objetivo enriquecer a compreensão sobre o que liga ou religa o objeto 
ao seu contexto, considerando o contexto, processo ou organização em que se inscreve. 

Para Morin (2010, p.190), in Da Silva (2015) o complexo é tudo aquilo que não se pode reduzir a uma 
explicação clara, a uma ideia simples e, muito menos a uma lei simples. A palavra complexus, que significa 
o que é tecido em conjunto, é utilizada por Morin (2010, p.190) “para afirmar que o conhecimento 
complexo procura situar seu objeto na rede à qual ele se encontra conectado, diferente do conhecimento 
simplificador que visa conhecer o objeto isoladamente, ignorando a organização global do sistema ao qual 
pertence”. 

Em seu estudo sobre O Método15, se dedica aos princípios da organização do conhecimento que permitam 
a religação dos saberes de maneira mais consistente e permanente pela inclusão e evitando a separação. 

Diferentemente de Pascal que previa a necessidade de separar as coisas, de dividir para melhor elaborar 
conhecimento sobre a verdade com clareza e distinção, a missão do pensamento complexo para Morin, é o 
de religar, distinguindo-se inteiramente as partes ao todo e o todo às partes. 

Apesar da influência da teoria de Descartes no sistema educacional, para Morin (2010) isso significa 
reduzir e mutilar a realidade, pois o todo não é jamais a soma das partes, se constituindo algo a mais, já 
que produz qualidades que não existem nas partes separadas. 

Na obra O Método, Morin realizou um trabalho de pesquisa de natureza epistemológica e apresentou as 
bases desse pensamento complexo, influenciando também o sistema educacional francês com sua análise 
dos 7 rombos ou buracos negros do saber, o que gerou a sua obra os 7 saberes que usaremos para 
entender melhor o processo de planejamento, definição de estratégias e controles gerenciais de uma 
empresa. 

 

2. O PENSAMENTO COMPLEXO E OS SETE SABERES NA EDUCAÇÃO 

Ao propor a reforma do ensino, Morin (2010) propõe no modelo da complexidade, ferramentas para 
pensar o cosmo, a natureza, o real e o humano de forma epistêmica e um verdadeiro renascimento 
cognitivo, pois a natureza não é dividida em disciplinas com fronteiras específicas como se faz no mundo 
acadêmico e também no organizacional. 

A obra de Morin (2009), Os sete saberes necessários à educação do futuro, mesmo que focada no 
pensamento complexo nas escolas, especialmente no ensino primário e secundário, se tornou debate 
universal sobre a educação em todos os níveis, pois foram criados princípios inspiradores para verificar a 
relação na educação. 

Para tratar dos sete buracos negros no sistema de educação, Morin (2009, p. 80 a 104 e 2010, p. 287 a 
298) propõe os seguintes sete saberes: 

1) O conhecimento: Os sistemas de ensino não apresentam os riscos de erros e ilusões que o 
conhecimento comporta, fatos já desvendados pela história universal. O conhecimento é uma 
tradução seguida de uma reconstrução gerada por processos internos neuropsíquicos e por uma 
particular história de vida e visão de mundo. 

2) O conhecimento pertinente: Um conhecimento é pertinente é aquele que não mutila seu objeto. 
Tenta situar as informações num contexto global, geográfico e histórico. Deve consistir em religar 
o conhecimento abstrato a seu referente concreto, revelando as diversas faces de uma mesma 
realidade, ao invés de se fixar em uma só. “É necessário dizer que não é a quantidade de 
informações, nem a sofisticação (...) que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente. É mais 
a capacidade de colocar o conhecimento no contexto”. 

3) A condição humana: É o conhecimento da identidade humana e não é ensinado em nenhum lugar. 
Como afirmou Heidegger (apud MORIN, 2010, p. 292), jamais houve tanto conhecimento sobre o 
homem e jamais se soube menos o que é ser humano. Não somos somente homo economicus, mas 

                                                                    

15 O Método é uma obra de Edgar Morin, que aborda o pensamento complexo em seis volumes, conforme citado nas 
referências 
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também homo ludens, pois gostamos de jogar, nos divertirmos e também somo homo mitologicus, 
isto é, vivemos em função de mitos e crenças. 

 

4) A compreensão humana: A compreensão é mais do que a explicação que trata da realidade 
humana como objeto. A palavra compreender vem de compreendere em latim, que quer dizer: 
colocar junto todos os elementos de explicação, quer dizer, não ter somente um elemento de 
explicação, mas diversos. Para Morin (2010) é preciso ensinar a cada um a cultura do 
compreender um ao outro o que nos faria praticar o autoexame e a autocrítica, como uma 
necessidade interna, pois para compreender o outro é preciso compreender antes a si mesmo. 

5) – A incerteza: A ciência moderna precisa trabalhar com o incerto, como nas relações de incerteza 
de Heinsenberg (apud MORIN, 2009, p. 95) que ensinam que não se pode conhecer a posição de 
uma molécula ou de um gás. A incerteza é uma das maiores conquistas da consciência, porque a 
aventura humana, desde seu começo, sempre foi desconhecida. Segundo Da Silva (2015), ninguém 
sabe o que acontecerá amanhã e por isso é necessário ensinar a esperar pelo inesperado e ensinar 
os princípios estratégicos que permitem enfrentar os aleatórios, o incerto. A consciência das 
incertezas é uma progressão do verdadeiro conhecimento que comporta o conhecimento das 
próprias ignorâncias. 

6) – A era planetária: Mesmo que haja pequenos movimentos hoje em dia para mudanças e maiores 
cuidados com o planeta, são ações isoladas e sem uma visão global, planetária, onde tomemos 
consciência da era moderna e seus movimentos colonizadores, entendendo que a Terra é apenas 
um planeta que não se situa no centro do mundo. Essa consciência é importante, pois é preciso 
mostrar que a terra vive agora uma comunidade de destino comum. 

7) – A antropoética: É a visão da ética em escala humana, considerando uma trindade da condição 
humana indissociável e simultânea: somos indivíduos, membros de uma sociedade e membros de 
uma espécie. A antropoética tem um lado social que não tem sentido se não for na democracia, 
porque na democracia o cidadão deve se sentir solidário e responsável e permite uma relação 
indivíduo-sociedade. A democracia em princípio deve controlar, o controlado passa a controlar 
quem controlava e deve tomar para si responsabilidades por meio de eleições o que permite aos 
cidadãos exercerem suas responsabilidades. A ética antropológica exige que desenvolvamos 
simultaneamente nossa autonomia individual, nossa responsabilidade e nossa participação no 
gênero humano. 

Nesse contexto, passamos a entender uma organização que busca ser estratégica e também gerida como 
complexa, levando em consideração elementos complementares das análises já existentes. 

 

3. A ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA 

As empresas a princípio, procuram um crescimento sustentável de seus negócios a partir de um núcleo de 
competências, seu core competences e de acordo com o cenário externo do mercado onde atua. Desta 
forma, tornam-se necessários e frequentes os alinhamentos, na estrutura, processos, competências, 
tecnologias, informações, ativos físicos e conhecimentos nas organizações no curto, médio e longo prazos 
(MOURA; GALHANO; POLO, 2006). 

Para tanto, um dos recursos mais utilizados tem sido estabelecimento de um bom Planejamento e 
Estratégias para sua execução, para aumentar a probabilidade de obtenção de resultados: 

o planejamento estratégico é um processo que prepara você para o que está por 
vir. A elaboração de um plano aumenta a probabilidade de que, no futuro, sua 
empresa esteja no lugar certo na hora certa (TIFFANY; PETERSON,1999, p. 9-
10). 

 

O Planejamento e a administração estratégica são grandes desafios para os empreendimentos, pois 
deverão ser a direção a ser seguida pela empresa e os seus estabelecimentos são tanto necessários quanto 
complexos: 

as questões de administração estratégica são invariavelmente ambíguas e 
desestruturadas e o modo como a administração responde a elas determina se a 
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organização será bem-sucedida ou não (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2009, p. 
23). 

Num contexto muito competitivo gestores não devem considerar somente os produtos e serviços que são 
oferecidos ao mercado atuante, mas todo o ambiente em que o empreendimento estará situado para um 
posicionamento correto dos produtos e serviços e para a preparação adequada das suas competências 
internas. 

Muitas atividades são necessárias para cumprir essa tarefa e de acordo com Wright, Kroll e Parnell (2009, 
p. 24), a Administração estratégica consiste em realizar as seguintes tarefas, detalhado também na figura 
1: 

1) analisar as oportunidades e ameaças ou limitações que existem no ambiente externo; 

2) analisar os pontos fortes e fracos do seu ambiente interno; 

3) estabelecer a missão organizacional e os objetivos gerais; 

4) formular estratégias no nível empresarial, no nível de unidades de negócios e no nível funcional, 
que permitam à organização combinar os pontes fortes e fracos da organização com as 
oportunidades e ameaças do ambiente; 

5) implementar as estratégias; e, 

6) realizar atividades de controle estratégico para assegurar que os objetivos gerais da organização 
sejam atingidos. 

A partir de todas essas análises externas, importante é compreender quais competências internas a 
empresa possui para lidar com todos os elementos quem compõe o seu cenário numa perspectiva de 
complexidade. 

 

Figura 1 – Modelo de Administração Estratégica 

Fonte: (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2009, p. 12) 
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4. AS COMPETÊNCIAS 

O termo competência, no contexto organizacional, refere-se ao conjunto de atributos adquiridos pelo 
indivíduo, que vai além de uma simples noção de qualificação, pois envolve tomar iniciativa e assumir 
responsabilidades que possibilitem a empresa atingir seus objetivos estratégicos. 

No contexto de complexidade das situações profissionais é necessária uma série de elementos para gerir 
essas situações, o que para Le Boterf (2003) implica em saber: agir com pertinência; mobilizar saberes e 
conhecimentos em um contexto profissional; integrar ou combinar saberes múltiplos e heterogêneos; 
transpor; aprender e aprender a aprender; envolver-se. 

Segundo Zarifian (2001), o dilatamento contínuo desta complexidade e as mutações que provocam ao 
trabalho explicitamente se vincula diretamente com o que se pode compreender por competência, 
podendo ser sintetizados em torno de três conceitos: evento, comunicação e serviço. Um evento é algo 
sobrevém parcialmente imprevisto, não programado, mas de importância fundamental para o sucesso da 
atividade produtiva. A comunicação é um conjunto de sistemas de informação que podem beneficiar os 
eventos dando-lhes inter-relação, enquanto, o conceito de serviço vincula-se ao trabalho ou modificações 
no estado ou nas condições das atividades voltadas a atender um cliente interno ou externo (ZARIFIAN, 
2001, p. 48). 

Muitos autores têm investigado o conceito de competência e se destacou o de Durand (2000), que 
construiu o conceito baseado em três dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes, englobando não 
só questões técnicas, mas também a cognição e as atitudes relacionadas ao trabalho, como mostra a Figura 
2. Nesse caso, competência diz respeito ao conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 
à consecução de determinado propósito. 

 

Figura 2 - As três dimensões da competência 

Fonte: Adaptado de (DURAND, 2000) 

 

Podemos entender que existe algo a mais das capacidades que lhes permite constituir a competência. 
Tornou-se importante ampliar o termo competência como a aquisição de conhecimento do ambiente, 
teórico, conceitual e operacional (saber) gerando uma experiência profissional associada – habilidade 
(saber-fazer), mudando atributos profissionais (tácito) e pessoais (saber-ser/agir). O conceito de todo em 
Morin (2010), como sendo maior que a soma das partes que a constituem, poderia nos ajudar nesse 
contexto. 

Tais dimensões são interdependentes na medida em que, para a exposição de uma habilidade, se presume 
que o indivíduo conheça princípios e técnicas específicas e saiba lidar com as mudanças de cenários 
constantes. 

 

 1.  
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5. OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Os objetivos estratégicos a serem alcançados pela empresa são estabelecidos para posicionar a 
organização no mercado de acordo com sua Visão. 

Segundo Wright, Kroll e Parnell, (2009), as organizações devem elaborar objetivos gerais, ou seja, um 
resultado que se pretende atingir de forma ampla e para o qual todos os esforços da organização devem 
ser conduzidos. Para atingir o objetivo geral ela estabelece objetivos específicos de curto prazo cuja 
mensuração permite a tomada de decisões com base no desempenho efetuado. 

Os objetivos podem ser, de acordo com Rezende (2008), separados por áreas da empresa, contudo devem 
estar alinhados entre si, para que possam ser alcançados com êxito. 

Para essa finalidade sugere-se a adoção do Balanced Scorecard – BSC, que conforme Kaplan e Norton 
(1992) é um sistema de medição de desempenho que combina medidas financeiras e não financeiras, e seu 
foco tem ênfase em controles para dar relevância à estratégia da empresa. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), o BSC traduz a missão e estratégia em objetivos e medidas 
organizadas em relação de causa e efeito em quatro perspectivas diferentes: financeira; clientes; processos 
internos; e aprendizado e crescimento. 

Na perspectiva financeira definem-se quais são os objetivos e indicadores financeiros para sustentar a 
organização e quais relações têm com os principais temas estratégicos da organização. A empresa deve 
definir quais resultados espera obter a partir da análise de mercado feita e das competências existentes na 
empresa. 

Na perspectiva de clientes o foco é identificar qual o melhor segmento de mercado a ser atingido e como 
atender a esses clientes para que obtenham o resultado financeiro esperado. Kaplan e Norton, (1997) 
sugerem um grupo de cinco medidas essenciais que incluem participação de mercado, retenção, captação, 
satisfação e lucratividade de clientes, criando valor a ser entregue aos seus clientes e obtendo uma 
identidade perante o mercado. 

Na perspectiva processos internos se identificam e tratam os processos mais críticos para a execução, 
com o objetivo principal de satisfazer os clientes e agregar valor em toda a organização, de tal forma que 
sejam atendidos os objetivos financeiros e as expectativas dos acionistas. 

Na perspectiva de Aprendizado e Crescimento são avaliados e propostos objetivos que visam 
transformar o alinhamento dos principais objetivos organizacionais em prontidão, transformando de 
ativos intangíveis em tangíveis. Conforme Kaplan e Norton (1996), nessa perspectiva avaliam-se e se faz 
gestão de três capitais: o Humano, o Informacional (Gestão e Tecnologia da Informação) e o 
Organizacional (trabalho em equipe e cultura organizacional). Esses três capitais são interdependentes e 
devem ser geridos de maneira integrada. 

 

6. A ORGANIZAÇÃO ESTRATÉGICA E COMPLEXA – UMA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Na prática diária dos autores, por compromisso de vida e postura profissional, se exercita um trabalho de 
consultoria em empresas com planejamento estratégico e reestruturações organizacionais, sessões de 
coaching e em cursos universitários de nível superior e de pós-graduação, onde a proposta é realizar esses 
trabalhos baseados no modelo da complexidade, onde o processo se dá a partir da compreensão do 
contexto das empresas, bem como das pessoas que as compõem. 

A forma de realizar o ensino do Balanced Scorecard - BSC nesse modelo da complexidade, bem como 
realizar nossas consultorias dessa forma consiste em levar em consideração os 7 saberes em cada uma das 
perspectivas do BSC, considerando esses elementos para a definição dos objetivos e para os 
desdobramentos de estratégias e planos de ação. Esse processo segue um modelo de trabalho que 
apresentamos na sequência. 

Desde o início do processo de definição de planejamento e estratégias gerenciais, tais como análise 
externa, análise das competências internas, definição da identidade organizacional, como missão, visão e 
valores e os objetivos de cada perspectiva do BSC, bem como os indicadores e planos de ação, se procura 
levar em consideração reflexões e conteúdos típicos da epistemologia da complexidade e mais 
especificamente dos sete saberes de Morin (2010). 

Mais especificamente no uso BSC, foco desse trabalho, a proposta consiste em considerar na definição de 
cada objetivo se os sete saberes estão contidos e são passíveis de algum tipo de mensuração tangível 
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quantificável ou qualitativa posteriormente. O processo de planejamento segundo Kaplan e Norton (1992) 
indica ser um processo de ensino aprendizagem onde a direção procura alinhar a gestão aos seus planos e 
diretrizes e obter prontidão de seus colaboradores em termos de respostas assertivas e colaborativas. É 
um processo de ensino aprendizagem com características complexas, cujas reflexões dos sete saberes são 
de muito pertinentes e consistentes. Os empresários e alunos compreendem que é possível agir no mundo 
dos negócios também com uma visão de complexidade e assim, contribuímos para criar esse pensamento 
complexo ao qual Morin se refere em suas obras e contribuir para um mundo mais religado em seus 
princípios mais profundos. Nesse sentido, associar práticas educacionais a esse processo de gestão é de 
grande valia. 

Nosso método, inclui elaborar questões sobre os sete saberes para serem analisadas em cada perspectiva 
do BSC: 

 

1) Conhecimento envolvido e se está disponível na organização em cada objetivo; 

2) A pertinência e contextualidade de cada objetivo; 

3) A condição humana para a realização do objetivo e suas especificidades e necessidades; 

4) A compreensão e as estratégias para conseguir o maior estabelecimento possível de todos os 
níveis de atuação dentro da organização; 

5) As incertezas, riscos e probabilidades envolvidas em cada processo e objetivos e avaliando 
medidas preventivas e cálculos de impactos de possíveis não cumprimentos, até para definir se o 
objetivo será mantido ou não; 

6) A sustentabilidade da ação no longo prazo, verificando os impactos na vida do planeta, da 
sociedade e das pessoas, procurando seguir legislações específicas e realizar ações de impactos 
socioambientais pertinentes, inclusive com os ganhos de marketing dessas ações; e 

7) Os cuidados com a ética em todas as dimensões pessoais, organizacionais e sociais. Os processos 
democráticos são levados bem a contento, o que coloca os Diretores e até mesmos proprietários, 
como partes integrantes e controláveis do processo. 

 

Essas experiências têm sido relatadas em cursos ministrados, são elementos de orientação de coaching de 
gestores nas práticas profissionais exercidas e são usadas em processos de consultoria com excelentes 
resultados e buscamos com esses trabalhos estimular e ampliar o desenvolvimento de modelos para uso 
de objetivos e estratégias empresariais, com gestão de indicadores de desempenho considerando os sete 
saberes como referência, inclusive em organizações escolares, em avaliações e gestão de carreiras por 
competência e no desenvolvimento futuro de modelos de avaliação de alunos. Há muito desdobramentos 
possíveis e desenvolvemos vários instrumentos como questionários, roteiros, gráficos e tabelas que 
permitem educar a organização para um pensamento mais complexo e uma gestão mais efetiva. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho demanda novas pesquisas e formalizações, pois oferece um amplo campo de estudos e novas 
abordagens que pretendemos apresentar mais exemplos e modelos de definição de objetivos complexos, 
com os desdobramentos dos indicadores que são usados para medir se os objetivos orientados pelos sete 
saberes, estão ou não sendo alcançados. 

Esses trabalhos realizados até o momento têm obtido excelentes resultados e avaliações, por justamente 
serem feitos no contexto da complexidade, olhando os fenômenos que se apresentam na vida 
organizacional e pessoal, de maneira contextualizada, com diferentes pontos de vista e integrando visões 
distintas e globais. 

O ambiente escolar também precisa de gestores capacitados em técnicas de planejamento modernas como 
o BSC e realizar esse trabalho com a visão e pensamento complexo, tendo como referências os Sete 
Saberes de Morin (2009) parece de grande relevância tanto para práticas de gestão, como de pesquisas 
aplicadas a esse contexto de múltiplos saberes. 

Para a carreira da profissão de professor, os modelos de gestão e de competências podem ser revistos e 
ampliados por essa maneira cientifica e inclusiva, assim como evoluir para obter critérios de avaliações de 
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alunos, com indicadores de desempenho definidos a partir dos sete saberes, criando uma conexão que 
ligue desde alta administração de uma empresa escolar com visão de complexidade, até a gestão de seu 
corpo docente, colaboradores e alunos. A perspectiva identificada na relação e com resultados obtidos até 
o momento, é de que essa pode ser uma contribuição que poderá contribuir intensamente para a 
construção e fortalecimento do pensamento complexo com impactos positivos na vida das pessoas 
envolvidas, na sociedade, no contexto ecológico global da humanidade e do planeta. 
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Capítulo 18 
 

Rompendo com a compartimentalização de saberes: 
Interdisciplinaridade e interculturalidade no PIBID 
UTFPR Campus Curitiba e Pato Branco 
 
Marcele Garbin Dagios 

Elizabeth Pazello 

 

Resumo: Este artigo pretende situar a opção pelo uso de projetos como estratégia de aprendizagem em 

intervenções pedagógicas realizadas como parte do PIBID Interdisciplinar na UTFPR campus Curitiba e os 

projetos voltados à interculturalidade e interdisciplinaridade nas atividades do PIBID inglês UTFPR 

campus Pato Branco. A fundamentação teórica tem autores como Nilbo Nogueira (2002) no embasamento 

na aprendizagem via pedagogia de projetos, enquanto Morin (2005) esclarece o conceito de 

interdisciplinaridade. O conceito de Terceiro espaço de Bhabha (2005) e os pressupostos do ensino 

intercultural apresentados por Janzen (2005) trazem a discussão acerca da interculturalidade no processo 

de ensino/aprendizagem, assim como os escritos de Vygotsky (1991), Fazenda (2001; 2012) e Gardner 

(1995). O contexto escolar em foco são turmas do Ensino Fundamental e Médio de escolas estaduais. Em 

busca do tema diretor da intervenção, visitas à escola, análise das atividades propostas, aplicação de 

questionário e coleta de narrativas dos envolvidos compuseram dados a serem analisados e interpretados 

pelos bolsistas em equipes interdisciplinares e especificamente na subárea de Língua Inglesa.  Nesse 

contexto, a elaboração e aplicação de projetos se mostraram como estratégia eficaz para dar conta de 

abordar temas transversais de forma a oportunizar a aprendizagem significativa de grupo tão 

heterogêneo. A interculturalidade, por sua vez, tem papel importante no trabalho com temas transversais, 

colaborando para a efetivação da interdisciplinaridade. A crença de que o conhecimento se constrói 

dinamicamente na negociação entre os sujeitos caracterizou a combinação de projetos interculturais de 

interdisciplinaridade no PIBID-Inglês e na opção por projetos nas intervenções do PIBID Interdisciplinar. 

Em total consonância com a opção por projetos, o uso de hipóteses, tanto na construção das intervenções 

como pelos alunos em sala de aula, pode atender o local (unidade) e o intercultural (diversidade) de tal 

forma que as intervenções interdisciplinares e interculturais integram ações ao invés de justapô-las. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem por projetos. Interculturalidade. Interdisciplinaridade. Formação de 

professores. PIBID. 
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1. INTRODUÇÃO 

A área de ensino de Língua Estrangeira Moderna (LEM) constitui um campo fértil para a pesquisa 
educacional. Para ela convergem muitas pesquisas com o objetivo de focalizar o processo de ensino e 
aprendizagem de língua estrangeira epistemologicamente. Pesquisadores como Richards & Rodgers 
(2010), Brown (1994), Larsen-Freeman &Anderson (2011), entre outros, discorrem sobre tendências 
metodológicas de ensino de LEM de forma descritiva e analítica, apresentando-as em um continuum que 
organiza a partir de três variáveis que são o papel do professor, o papel do aluno e o papel do 
professor/aluno. Além disso, o foco no ‘aluno, professor e sala de aula’, a formação docente em si, também 
foi incluída como peça importante para facilitar o processo de ensino/aprendizagem de LEM. Portanto, em 
pesquisadores contemporâneos tais como Jordão (2005a), Gimenez (2002) e Halu (2010), a formação do 
professor passa a ter papel importante nas discussões epistemológicas. Isso não significa que a trilogia 
‘aluno, sala de aula e professor’ deixou de ser importante, a prática docente ocupa papel de destaque nas 
recentes pesquisas. 

Dentro desse investimento na formação docente de LEM, surge o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) com foco na formação de professores em três instâncias, a saber: 
licenciandos, professores de escolas públicas e professores das universidades. Com base em parcerias, o 
projeto é estruturado em subáreas, das quais uma é o ensino da língua Inglesa (subprojetos de PIBID 
inglês).  

Pela importância do tema, a proposta do presente trabalho é focalizar a área de Ensino de Inglês na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, em duas subáreas em campi distintos: 
PIBID/Língua Inglesa (Pato Branco) e PIBID Interdisciplinar (Curitiba).  Na UTFPR, o PIBID Inglês do 
campus Curitiba existe desde 2007 enquanto o PIBID-Interdisciplinar iniciou em 2014, e vem sendo 
assunto constante de diversas dissertações e teses, devido ao seu papel inovador na formação de 
professores para a realidade educacional brasileira.  

Os dois subprojetos do PIBID Inglês (Curitiba e Pato Branco) têm a rotina pedagógica do ensino e 
aprendizagem do Inglês como fonte de pesquisa. Outro ponto de contato entre os subprojetos é a premissa 
de que a negociação e colaboração são fundamentais na elaboração das intervenções a serem realizadas na 
escola.  Além disso, os coordenadores de área, isto é, os professores da UTFPR, compartilham a certeza de 
que sua atuação contribuirá diretamente na formação dos licenciandos em nossas equipes.  

Dentro do PIBID, dessa forma, os dois subprojetos, ainda que em campi diferentes, têm em comum não só 
o desafio de articular estratégias eficazes para o ensino/aprendizagem da Língua Inglesa, mas também o 
compromisso de fazer a diferença no contexto pedagógico das escolas parceiras. Perante tal compromisso, 
o trabalho inspirado na interculturalidade e na interdisciplinaridade encontraram na pedagogia de 
projetos um eixo estruturante produtivo promissor.   

Portanto, este artigo pretende situar a opção pelo uso de projetos como estratégia de aprendizagem em 
intervenções pedagógicas realizadas no biênio 2014-2016, como parte do PIBID Interdisciplinar em um 
ambiente de articulação entre diferentes disciplinas na UTFPR, campus Curitiba, e aqueles voltados à 
interculturalidade e interdisciplinaridade nas atividades do PIBID Inglês na UTFPR campus Pato Branco. 

Para que melhor entendimento do PIBID UTFPR, as duas subseções seguintes focalizam cada uma das 
subáreas do PIBID e incluem as premissas básicas de cada uma, bem como o relato de experiência a partir 
da fundamentação teórica e metodologia em questão. 

 

2. PIBID INTERDISCIPLINAR CAMPUS CURITIBA: DINÂMICA E PRESSUPOSTOS 

O PIBID Interdisciplinar da UTFPR apoia o projeto Pró-licenciaturas  por meio de concessão de bolsas de 
iniciação à docência e de verbas de custeio a elas vinculadas, para alunos regularmente matriculados nos 
cursos de Licenciatura aprovados pela CAPES no âmbito do programa PIBID – Edital nº 61/2013/CAPES. 
Esse subprojeto surge em 2014 para conviver com o PIBID-Inglês no campus Curitiba. 

O subprojeto Interdisciplinar, desenvolvido na UTFPR, envolve as áreas de Física (DAFIS), Letras-Inglês 
(DALEM), Letras-Português (DALIC) e Matemática (DAMAT), 61 (sessenta e um) alunos de iniciação à 
docência, e oito supervisores, quatro professores de cada uma das duas escolas públicas da rede estadual 
de ensino que são parceiras no projeto. 

Esta proposta propõe um enfoque interdisciplinar a partir da utilização da tecnologia, que é um dos eixos 
elencados pelos PCN. O objetivo central é desenvolver ações para o refinamento de percepções em 
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ambiente escolar como espaço de reflexão sobre a prática pedagógica e o processo de ensino e 
aprendizagem. Ao articular áreas que fornecem concepções complementares de linguagem para o uso 
crítico da tecnologia, colabora-se para um currículo escolar mais integrado e saberes 
descompartimentalizados para uma aprendizagem significativa. 

 

3. PIBID INGLÊS CAMPUS PATO BRANCO: DINÂMICAS E PRESSUPOSTOS 

As atividades dos subprojetos PIBID inglês e português da UTFPR campus Pato Branco iniciaram no início 
do ano de 2010, com foco na inserção dos alunos do curso de Licenciatura em Letras – Português/Inglês 
no contexto escolar na região sudoeste do Paraná, mais especificamente nas escolas públicas estaduais da 
cidade de Pato Branco. O edital CAPES nº 61/2013, foco da presente pesquisa, oferece 24 bolsas do PIBID 
Inglês para alunos da licenciatura em Letras - português/inglês, duas bolsas para professores 
coordenadores da área de Língua Inglesa vinculados ao departamento e Letras do campus Pato Branco e 
duas bolsas para professor supervisor de língua inglesa, com abrangência em quatro escolas da rede 
pública estadual de ensino. 

Na UTFPR campus Pato Branco, há três subprojetos PIBID oriundos do Edital nº CAPES 61/2013: 
subprojeto PIBID Matemática, Português e Inglês. No que tange a interdisciplinaridade, os subprojetos 
citados acima não fazem parte de um mesmo grupo interdisciplinar; eles são trabalhados de forma 
autônoma pelas equipes de bolsistas, professores supervisores das escolas e orientadores da 
universidade, cada um em sua área de conhecimento e respectivo curso de graduação na UTFPR.  

Essa diferença de agrupamento do trabalho interdisciplinar entre o PIBID campus Curitiba e o PIBID 
campus Pato Branco é a motivação para traçarmos um paralelo entre os subprojetos de inglês da UTFPR, 
pois acreditamos que o trabalho com projetos de viés interdisciplinar, pautado na perspectiva 
intercultural de ensino está presente tanto em um subprojeto quanto em outro. 

 

4. INTERDISCIPLINARIDADE E INTERCULTURALIDADE NA PEDAGOGIA DE PROJETOS 

A fundamentação teórica da pesquisa tem em autores como Fried-Booth (1986) e Nilbo Nogueira (2002) o 
embasamento na aprendizagem via pedagogia de projetos, enquanto Morin (2005) esclarece o conceito de 
interdisciplinaridade. Na sequência, o conceito de Terceiro espaço de Bhabha (2005) e os pressupostos de 
interculturalidade apresentados por Janzen (2005) trazem a discussão acerca da interculturalidade no 
processo de ensino/aprendizagem, assim como os escritos de Pazello (2005), Vygotsky (1991), Fazenda 
(2001; 2012), Petraglia (1993) e Gardner (1995). 

Na área educacional, o termo ‘projeto’ remete a sua origem etimológica, que está no latim ‘projectu’, 
particípio passado do verbo ‘projecere’, que significa lançar para diante (Veiga, 2001). Diana Fried-Booth 
(1986), por sua vez, agrega à definição elementos pertinentes à área de ensino de LEM. Para a autora, 
‘projeto’ é uma tarefa seriada, ou seja, composta de etapas, cujo objetivo e vantagem primordial são 
propiciar ao aluno o desenvolvimento e motivação, oferecendo uma ponte entre a realidade da sala de aula 
e o mundo. Fried-Booth reforça o estímulo à cooperação, o uso de equipes e o incentivo à autonomia como 
elementos inerentes ao conceito em questão. 

Cabe lembrar que em Nogueira (2002) encontramos características do termo ‘projeto’ que agregam ao 
presente estudo. Consoante o autor, os projetos são estratégias didáticas que focalizam o ‘saber-fazer’ e o 
‘aprender-fazendo’. Esse enfoque enfatiza a necessidade de o tema central do projeto contemplar tópicos 
de interesse do aluno e, se possível, sugerido pelo aluno em um ambiente no qual as hipóteses e perguntas, 
por parte de um professor instigador, guiem tanto a curiosidade como a inspiração desses alunos. 

A opção pelo trabalho com projetos se assenta em quatro características principais. Primeiramente a 
perspectiva de que a relação “linguagem, cultura e conhecimento” não constitui blocos socioculturais 
separados e que, portanto, precisam ser trabalhados na sua intersecção intercultural e interdisciplinar. 
Isso se torna mais produtivo quando se reflete que o entendimento dos processos educacionais como 
meios de transmissão de características culturalmente adquiridas implica em caracterizá-los como área de 
atuação de várias disciplinas, haja vista que a educação se relaciona direta ou indiretamente com as 
atividades humanas como um todo.  

Em segundo lugar, o uso de projetos permite um trabalho de letramento no qual as fronteiras entre teoria 
e prática se diluem.  Os projetos têm uma estrutura flexível capaz de oportunizar aprendizagem reflexiva 
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pelo seu caráter integrador de competências e saberes. Nogueira vê ainda mais vantagens, quando 
reconhece que:  

 

Na realidade, os projetos temáticos são ferramentas que possibilitam uma 
melhor forma de trabalhar os velhos conteúdos de maneira mais atraente 
interessante, e ainda focada no aluno, percebendo individualmente as 
diferentes formas de aprender, os diferentes níveis de interesse, assim como as 
dificuldades e potencialidades de cada um.  (NOGUEIRA, 2002, p. 94). 

 

Em terceiro lugar, a consonância entre a pedagogia de projetos e a epistemologia de convergência 
(Canclini, 2003; Gruzinski, 2001) percebe a reestruturação conceitual que a abordagem multidisciplinar 
como resultando em  campos híbridos, nos quais  atividades interdisciplinares, enraizadas nas ideias de 
unidade e síntese, convergem  em prol do surgimento de um pensamento mestiço que tenta quebrar a 
compartimentalização das disciplinas e facilita o fluxo de informação já que favorece a sintonia entre as 
áreas e trocas culturais. A complementaridade dos contrários é necessária para a visão de unidade da 
realidade, constituída por um vasto conjunto de sistemas caracterizado por uma teia de interações (Luck, 
1994). 

Em quarto lugar, o uso de projetos favorece a aprendizagem descompartimentalizada pela tentativa de 
propor atividades e movimentos que rompem as fronteiras das disciplinas criadas artificialmente. Cabe 
reforçar que, em consonância com Morin (2005), não se trata de eliminar a disciplinaridade, pois é esta 
que oferece elementos à interdisciplinaridade. O desafio é justamente fazer com que a lógica de uma teoria 
opere dentro de outra sem que a última seja reduzida à primeira. Dessa maneira, a ideia é que percebamos 
e relacionemos nossas pressuposições em vista de outras áreas de conhecimento com as quais 
interagimos seja como docente, discente, pesquisador, entendendo que essas esferas de atuação são 
simultâneas e por um lado já interdisciplinares e interculturais. 

Partindo dessa ideia, o ensino de diversas disciplinas escolares, mais especificamente a língua inglesa, por 
meio da interdisciplinaridade na pedagogia de projetos, pode se configurar como um Terceiro Espaço, 
conceito utilizado por Bhabha (2005). Para o autor, o Terceiro Espaço se configura como o local onde as 
diferenças culturais se manifestam e está entre o ver e o interpretar: 

 

O pacto da interpretação nunca é simplesmente um ato de comunicação entre o 
Eu e o Você designados no enunciado. A produção de sentido requer que esses 
dois sentidos sejam mobilizados na passagem por um Terceiro Espaço, que 
representa tanto as condições gerais da linguagem quanto a implicação 
específica do enunciado em uma estratégia performativa e institucional da qual 
ela não pode, em si, ter consciência. (BHABHA, 2005, p. 66). 

 

O Terceiro Espaço cria uma ambivalência no ato de interpretação. Esse terceiro espaço implica um campo 
diferente de cada um dos interlocutores. Nele os alunos experimentam um espaço que é diferente daquele 
de cada um ou daquele de todos, ou seja, é cada um e todos, ao mesmo tempo, com identidade peculiar à 
interação.  

Considerando o contexto sócio-histórico e ideológico do usuário da linguagem, o hibridismo cultural dos 
sujeitos pode ser visualizado. Bhabha reitera que pacto da interpretação cultural nunca é simplesmente 
um ato de comunicação entre o “Eu” e o “Você” designados no enunciado. A produção de sentido requer 
que esses dois lugares sejam mobilizados na passagem por um Terceiro Espaço, “que representa tanto as 
condições gerais da linguagem quanto a implicação específica do enunciado em uma estratégia 
performativa e institucional da qual ela não pode, em si, ter consciência.” (BHABHA, 2005, p.66).  

Portanto, a interdisciplinaridade possibilita a interculturalidade no processo de ensino/aprendizagem, 
pois traz á tona a visão de hibridismo cultural de Bhabha e a perspectiva sociocultural da linguagem. Tanto 
a interdisciplinaridade quanto a interculturalidade possuem em comum as seguintes características 
dentro do campo da linguagem: 

 Ambivalência no ato de interpretação; 
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  As estratégias do discurso;  

 O sentido não-fixo do enunciado; 

 Posicionalidade; 

 Horizonte espacial dos sujeitos no contexto extraverbal. 

Este movimento de aproximação entre o a visão sociocultural de linguagem e Terceiro Espaço, conceito 
apresentado por Bhabha, é fundamental para o trabalho com a interdisciplinaridade na educação, pois 
elementos acima se intercalam/inter-relacionam dentro dos conceitos que fundamentam o trabalho na 
perspectiva da aprendizagem por projetos e leva em consideração as construções híbridas de 
conhecimento nos subprojetos inglês do PIBID UTFPR.  

Bhabha (2005) apresenta o termo Terceiro Espaço, ou seja, o deslocamento das identidades culturais para 
um espaço discursivo que não é nem do “eu” e nem do “você”, mas que possibilite a construção de novos 
sentidos de interpretação do mundo social por meio da linguagem: 

 

A intervenção do Terceiro Espaço da enunciação, que torna a estrutura de 
significação e referência um processo ambivalente, destrói esse espelho da 
representação em que o conhecimento cultural é em geral revelado como um 
código integrado, aberto, em expansão. Tal intervenção vai desafiar de forma 
bem adequada nossa noção de identidade histórica da cultura como força 
homogeneizante, unificadora, autenticada pelo Passado originário mantido vivo 
na tradição nacional do Povo. (BHABHA, 2005, p. 67). 

 

O objetivo do aprendizado de uma LEM pode ser definido, na perspectiva sociocultural de linguagem e nos 
conceitos de interculturalidade, como uma possibilidade imediata de se viver em um “Terceiro Espaço”, 
como apresentado anteriormente por Bhabha (2005), em uma situação de movimento constante entre 
procedimentos interpretativos e, portanto, também entre sentidos possíveis. Se pensarmos no processo de 
aprendizagem de língua inglesa ou de qualquer outra LEM, o Terceiro Espaço se configura como o “local” 
no qual o falante melhor se encaixa. Isso porque, de acordo com Jordão et al. (2013, p. 42) “somos 
praticamente forçados a viver num espaço ‘deslocado’: no contato com a LE, afastamo-nos da língua 
materna e não encontramos a ‘plenitude’ da LE; somos fluentes mas não somos ‘nativos’.” 

Portanto, o processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa pressupõe a presença do dialogismo e do 
olhar da alteridade. No Terceiro Espaço, o reconhecimento do “outro” como algo diferente do “eu” supõe 
uma avaliação, um distanciamento e um reconhecimento dessa diferença (JANZEN, 2005). O aluno, ao final 
do processo de reconhecimento cultural, tem a possibilidade de refletir criticamente sobre a experiência, e 
já tem condições de ressignificar a sua realidade.  

O desenvolvimento de uma competência intercultural pelos sujeitos envolvidos no processo de 
ensino/aprendizagem de língua inglesa, por exemplo, é fundamental para a compreensão das marcas 
culturais presentes nos enunciados. De acordo com Janzen (2005, p.58), a produção de enunciados na 
língua estrangeira obviamente cria sentidos ambíguos para a compreensão: “A experiência da percepção 
calcada numa ambiguidade interpretativa é recorrente no ensino de língua e literatura estrangeira. esta 
orientação ambígua se caracteriza como construções híbridas”. 

Na escola pública, a sala de aula de língua inglesa proporciona o debate da interculturalidade, por meio 
das relações (pacíficas ou contraditórias) entre a língua materna, a língua estrangeira e as demais 
disciplinas. Os processos de construção de novos conhecimentos na aula de língua inglesa podem surgir do 
uso da língua sob a perspectiva interdisciplinar e intercultural, a e pelas características da visão de língua 
como mediadora do processo de ensino/aprendizagem. As práticas discursivas, possibilitadas pelas 
atividades orais, escritas, gêneros textuais e outras, são efetivadas em diferentes dimensões.  
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5. PROPOSTAS DE TRABALHO POR PROJETOS NO PIBID INTERDISCIPLINAR UTFPR CURITIBA E NO 
PIBID INGLÊS UTFPR PATO BRANCO 

O contexto escolar em foco, qual seja turmas multisseriadas e de contraturno de Ensino Fundamental e 
Médio de Escola Estadual, foi o ponto de partida da pesquisa nos campi da UTFPR citados acima.  

Cabe ressaltar, à guisa deste artigo, que o conceito de interdisciplinaridade foi articulado em três 
instâncias pelos bolsistas de Inglês do PIBID interdisciplinar. A primeira foi durante a negociação durante 
o preparo das intervenções. A necessidade de caracterizar o saber  interdisciplinar como diferente do 
saber curricular trouxe um desafio a esses bolsistas que tiveram que  pensar possibilidades de trabalho 
com o inglês de forma diferente daquela compartimentalizada de saberes que traziam em sua formação. A 
percepção, como resultado das leituras formativas feitas sobre o assunto, construiu o sentido de trânsito e 
circularidade que precisavam considerar entre as áreas em questão.  

Por sua vez, a segunda diz respeito ao trabalho intraequipe a partir da certeza de que a experimentação 
dessa circularidade precisava acontecer já entre os bolsistas. Era nas reuniões e discussões que a noção de 
interdisciplinaridade poderia ser experimentada e avaliada. Para tanto, textos em inglês sobre o tema 
transversal escolhido, papel da tecnologia, estratégia de aprendizagem, inteligências múltiplas, letramento 
crítico, ensino multimodal, a importância da para mencionar alguns exemplos. A condução das leituras foi 
feita pelos bolsistas de Inglês a partir de técnicas de leitura, skimming, scanning e inferência, por exemplo, 
como se fosse uma mesa redonda. O desafio foi a construção de sentidos em um ambiente pedagógico, no 
qual, o conhecimento e não a língua estrangeira em si era o foco. 

A terceira envolve a sequência didática utilizada em sala de aula. Parte do projeto Comunicação e escola, o 
trabalho com a língua inglesa foi feito de forma a envolver os alunos em fazer coisas. Oficinas com a 
atividade “Chinese whisper16” e a construção de um telefone sem fio a partir das instruções de um folheto, 
além de um vídeo em inglês, curto e sem legenda, sobre as consequências da falta de comunicação foram 
atividades que oportunizaram tanto a leitura como a discussão. 

Em verdade, em todas as instâncias mencionadas, o trânsito de conhecimento entre as áreas precisou dar 
conta de conflitos epistemológicos que puderam ser contornados para que fosse elaborada uma sequência 
didática interdisciplinar. 

O Subprojeto PIBID inglês da UTFPR campus Pato Branco, por sua vez, colocou em prática as atividades 
interdisciplinares atentando para a amplitude e possibilidades que surgem a partir do ensino-
aprendizagem de sequências didáticas na escola pública para o ensino de Língua Inglesa. O projeto 
envolvia as áreas da linguagem e ciências da saúde, mais especificamente a discussão sobre alimentação 
saudável e hábitos alimentares. Para as atividades práticas, foi organizada uma sequência didática do 
gênero história em quadrinhos, pois o gênero possui uma estrutura e tipologia que aborda e representa 
vários aspectos lúdicos e visuais, os quais permitem ensinar os mais variados assuntos de maneira 
interessante e descontraída.  

O tema Healthy Food, abordado pelo gênero textual história em quadrinhos, buscou trazer para o contexto 
de sala de aula a discussão sobre um dos assuntos e situações preocupantes que têm se observado no 
Brasil e no mundo atualmente: o aumento do número de pessoas acima do peso e avanço dos quadros de 
obesidade. Foi constatado pelo último levantamento do Ministério da Saúde que cerca de 51% da 
população brasileira encontra-se acima do peso ideal, enquanto que em 2006 esse percentual era de 43%, 
observando-se assim um crescimento significativo entre as datas apresentadas.  

Partindo deste tema, a sequência didática analisada foi planejada como um recurso de ensino 
complementar (oficinas). Essa proposta foi desenvolvida por dois alunos bolsistas do PIBID inglês para a 
aplicação em um dos colégios estaduais na cidade de Pato Branco. Esta sequência foi desenvolvida com 
alunos cursando o primeiro ano do ensino médio buscando em um primeiro momento a discussão da 
temática levando-os a reflexão sobre suas práticas diárias e hábitos alimentares, sendo então 
posteriormente desenvolvido o estudo do gênero textual, retomando e fortalecendo a relação dos alunos 
com a Língua Inglesa e a estrutura gramático-lexical. 

A interdisciplinaridade e a interculturalidade fazem um movimento de aproximação que parte do universo 
e do eixo axiológico do aluno, pois têm como finalidade “a discussão da temática levando-os a reflexão 
sobre suas práticas diárias e hábitos alimentares...”. Os alunos possivelmente foram conduzidos a um 

                                                                    

16 Telefone sem fio (traduça o das autoras) 
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processo dialógico de compreensão intercultural, em maior ou menor medida, por meio da discussão 
sobre seus próprios hábitos alimentares e o impacto que isso representa na saúde da população.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse contexto, a elaboração e aplicação de projetos se mostraram como estratégia eficaz para dar conta 
de abordar temas transversais como linguagem e comunicação, no subprojeto PIBID Interdisciplinar do 
campus Curitiba, e ensino de LEM e ciências da saúde, no subprojeto PIBID Inglês do campus Pato Branco. 
Assim, acreditamos que foi oportunizada a aprendizagem significativa para um grupo tão heterogêneo de 
estudantes. A interculturalidade tem papel importante no trabalho com temas transversais, colaborando 
para a efetivação da interdisciplinaridade.  

Outro desdobramento importante da interação via projetos é o estímulo à autonomia do indivíduo que na 
interação e negociação de sentidos com o outro, com ele se identifica por que dele se diferencia. Nesse 
contexto, bolsistas, professores das escolas públicas e professores universitários compõem uma 
comunidade de prática em contexto de formação e reflexão. Nele também surge o professor pesquisador, 
cujo olhar se volta tanto ao ensinar línguas como para ensinar estratégias do aprender línguas e pensá-las; 
para o aprender e o aprender a aprender e pensar sobre ele. Enfim, investigar a própria prática ajuda no 
desenvolvimento da autonomia e no entendimento que a escola se organiza em funcionamento em relação 
a outros sistemas como o dos pais, o administrativo, o dos professores e, por conseguinte, a intervenção 
via PIBID estende ainda mais esses sistemas para incluir o dos licenciandos, dos supervisores e dos 
coordenadores para mencionar os mais diretos. 

A crença de que o conhecimento se constrói dinamicamente na negociação entre os sujeitos caracterizou a 
combinação de projetos interculturais de interdisciplinaridade. A partir do conceito de Terceiro Espaço e 
dos pressupostos de interculturalidade, o uso de hipóteses, tanto na construção das intervenções como 
pelos alunos em sala de aula, da proposta de descompartimentalização dos saberes e ao privilegiar o 
saber-fazendo, o ensinar-aprendendo e o aprender-fazendo, a opção por projetos funcionou como técnica 
pedagógica capaz de atender a unidade dentro da diversidade de tal forma que as intervenções 
promovessem a integração das ações ao invés de justapô-las. 

Quando pensamos em aprender e ensinar ‘língua estrangeira (LE)’, consideramos que tal aprendizagem 
esteja além do ensino da língua per se e que, portanto, precise envolver o aluno como um todo. 
Considerando que interculturalidade e interdisciplinaridade são atitudes Os projetos pedagógicos e o 
trabalho com a interculturalidade permitem que temas de interesse do aluno sejam abordados em sala de 
aula de LEM para além do aspecto gramatical, em uma prática educativa que absorve princípios éticos, 
sociais, afetivos e cognitivos. 

A trajetória interdisciplinar se mostrou intercultural e vice-versa, pois permitiu que os alunos e os 
participantes do projeto como um todo transitassem por áreas diferentes em um espaço híbrido de 
construção de sentidos. Ora pela interdisciplinaridade ora pela interculturalidade, configura-se o ‘Terceiro 
Espaço’, no qual a aprendizagem de língua inglesa ocorre da mesma forma: transitando por entre 
diferentes áreas e entendendo que a aprendizagem mora na intersecção dos saberes e vem em etapas 
resultantes de negociação, hipóteses e autonomia para que  se estenda, esperançosamente, para a vida 
toda, ou seja, para bem além dos muros da escola. 

Enfim interculturalidade e interdisciplinaridade em sala de aula são atitudes que fazem toda a diferença 
nas aulas de LEM. 
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Capítulo 19 
 

 

As grandes navegações: Temas transversais e 
interdisciplinaridade   
 
Gabrielle Legnaghi de Almeida  

Murilo Moreira de Souza  

 

Resumo: A partir do plano de aula, pensado e posteriormente executado, as questões 

sobre como era a travessia transoceânica, o grupo social dos viajantes, como era o 

cotidiano nas embarcações e as dificuldades enfrentadas pelos europeus foram 

exploradas, independente do livro didático. O que corroborou para uma visão mais 

abrangente sobre o tema, e possibilitou a construção de uma história baseada nas 

questões cotidianas e práticas.  

Foram utilizados relatos sobre o período das grandes navegações, considerando os 

escritos referentes ao cotidiano nas embarcações, as condições de higiene e saúde. Para 

a aplicação da aula buscou-se introduzir a temática com a exposição dos mecanismos 

que desencadearam as viagens além-mar, a dicotomia entre o medo do desconhecido e o 

incentivo pela busca de novas rotas comerciais. A necessidade de reconhecer o 

território; noções de dimensão; conhecimento sobre ventos; desenvolvimento de 

técnicas e ferramentas náuticas, como o astrolábio, quadrante, balestilha e mapas, que 

foram indispensáveis para a chegada aos trópicos.  

 

Palavras-chave: grandes navegações; ensino de história; interdisciplinaridade 
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1. INTRODUÇÃO  

Durante uma grande parte do século XV a Europa caracterizou-se como uma civilização contraída, e a 
recuperação dos desastres e perda populacional que ocorreu no século XIV se deram de forma lenta 
(FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2009, p. 198). Porém, nos anos finais do século XV, a fase de retomada do 
crescimento da Europa decorreu de forma expressiva e inusitada, graças ao início do processo de 
dominação dos mares, consequência de uma expansão de suas zonas de influência.  

O Oceano Atlântico, ao longo da história, foi considerado uma barreira que separa as duas maiores massas 
continentais da Terra. Mas, no final do século XV, se torna uma ponte que reconecta as duas partes do 
globo. Em uma única década, 1490, o Velho se reconecta com o Novo Mundo, em um processo 
consideravelmente rápido. A primeira viagem de Colombo em 1492, e a chegada de Pedro Álvarez Cabral 
no Brasil no ano de 1500, resultaram em uma remodelação do mundo, reconfigurando relações 
comerciais, políticas, sociais. Influindo também nos aspectos religiosos e o saber científico do século XVI. 
(CROSBY, 2011; FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2009). 

 

2. METODOLOGIA/ DESENVOLVIMENTO  

A partir do plano de aula, pensado e posteriormente executado, as questões sobre como era a travessia 
transoceânica, o grupo social dos viajantes, como era o cotidiano nas embarcações e as dificuldades 
enfrentadas pelos europeus foram exploradas, independente do livro didático. O que corroborou para uma 
visão mais abrangente sobre o tema, e possibilitou a construção de uma história baseada nas questões 
cotidianas e práticas.  

Diante da obrigatoriedade do tema, escolhemos o uso de relatos sobre o período das grandes navegações, 
considerando os escritos referentes ao cotidiano nas embarcações, as condições de higiene e saúde. Para a 
aplicação da aula buscou-se introduzir a temática com a exposição dos mecanismos que desencadearam as 
viagens além-mar, a dicotomia entre o medo do desconhecido e o incentivo pela busca de novas rotas 
comerciais. A necessidade de reconhecer o território; noções de dimensão; conhecimento sobre ventos; 
desenvolvimento de técnicas e ferramentas náuticas, como o astrolábio, quadrante, balestilha e mapas, 
que foram indispensáveis para a chegada aos trópicos.  

Assim, visamos estimular a percepção dos alunos de que a travessia transatlântica dependeu do 
desenvolvimento de amplos conhecimentos, antes de desencadear um dos mais relevantes 
acontecimentos históricos: a chegada nas américas. Também foi fortemente explorado, por meio de 
trechos de fontes documentais do período, a discussão envolvendo a história das ciências da saúde, 
expondo as dificuldades que a insalubridade da travessia além-mar ocasionou, e os desafios para a 
sobrevivência de toda a tripulação, principalmente a partir de relatos médicos do período.   

O contexto social da Europa no final do século XV foi marcado por intensa desigualdade. As camadas mais 
baixas da sociedade, visando o enriquecimento, possuíam somente três alternativas para alcançar esta 
realização: através da 3 guerra, do estreitamento das relações com a Igreja, ou pelo desbravamento do 
oceano (FERNÁNDEZ-ARMESTO, 2009, p. 205). Com as dificuldades de associação dos dois primeiros 
fatores, a busca pela ascensão através das viagens ultramarinas foi essencial para o desbravamento dos 
oceanos, o que também corroborou na marca de diversos nomes na história, como por exemplo, o do 
navegador italiano Cristóvão Colombo (1451-1506).  

Visando expor a desafiadora travessia que aguardava os aventureiros, escolhemos o uso de trechos de 
fontes, para que o aluno consiga, por meio desse recurso, uma melhor visualização e aproximação do 
conteúdo. Para a construção deste conhecimento histórico é importante enfatizar os elementos da vida 
cotidiana, relacionando estes aspectos. Segundo Litz (2009), é importante lembrar que os fatos são 
consequência de ações individuais, e que estas afetam a coletividade. Para a autora, este aspecto é 
essencial para que se perceba que a construção de uma sociedade é resultado de ações, e que cada um 
contribui para a construção da história. Exemplificando este pensamento, foram as ações de homens 
comuns, aventureiros, que se deu a reconexão entre os mundos, influenciando no curso da história. 

Para uma melhor exposição do tema utilizamos de algumas imagens como auxílio, a fim de envolver os 
estudantes no tema. Com esta escolha, consideramos essencial o papel do professor para direcionar o 
olhar do aluno, visando uma melhor investigação, observação e percepção do estudante. Logo, o papel de 
mediador do professor é de extrema importância (LITZ, 2009, p. 6) visto a possível necessidade de 
desconstrução de conhecimentos prévios errôneos.  
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É considerável que a leitura das imagens seja realizada com diferentes 
elementos que a antecederam, não em uma perspectiva somente do presente 
para o passado, mas, sim, trazendo meios que criem alternativas na 
compreensão do que está sendo posto, ou melhor, é relevante a relação do 
presente com o passado concreto. (AMORIM, 2016, p. 169).  

 

Desenho 1 – Setores de uma Caravela 4 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-a-vida-na-armada-depedro-alvares-cabral/ 
Acesso em: 06 abril. 2019 

 

Partindo da análise e observação das imagens acima, instigamos e direcionamos alguns questionamentos 
para os alunos, tais como: reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos tripulantes, as questões de 
higiene, lotação, falta de limpeza do ambiente, proliferação de insetos e roedores, além das doenças 
ocasionada por estes fatores. Para além da composição da tripulação, explicamos que a figura de ao menos 
um cirurgião, físico ou barbeiro-sangrador se mostra presente em relatos, cartas e documentos referente 
às viagens. Com isto, entende-se que estes especialistas eram requeridos devido às péssimas condições do 
ambiente, que facilitava o desenvolvimento de doenças e mortes nas embarcações. 

Explicitando o cotidiano, realizamos uma leitura coletiva de um trecho do livro do autor Germano de 
Sousa, “História da Medicina Portuguesa Durante a Expansão” (2013), em que Sousa descreve sobre os 
mantimentos destinados para a tripulação no decorrer da travessia: 

 

Grandes quantidades da essencial água, vinho, azeite e vinagre. Mantimentos 
frescos (carnes, frutos e vegetais) eram em pouca quantidade pois não eram 
conserváveis e consumiam-se nos dias iniciais da viagem. Levavam-se também 
galinhas, coelhos, porcos, cabras e, nalguns casos, vacas, que eram abatidos no 
decorrer da viagem. O biscoito, feito com farinha de trigo cozida duas vezes, 
pela durabilidade, estava presente e era fundamental em todas as viagens. 
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Carne salgada e fumada, peixe seco e salgado (em especial bacalhau), banha, 
farinha, passas de uva, ameixas secas, mel, compotas, arroz e cebolas faziam 
parte da relação de alimentos. (SOUSA, 2013, p.116).  

 

Buscamos construir no imaginário do aluno a visão de como seria viver em uma embarcação, com 
condições de higiene precárias, pouca água para uso e limpeza do ambiente, a coexistência com animais, o 
cheiro fétido a bordo, e ainda, a compreensão da necessidade de um agente da área da saúde para 
controlar e curar os enfermos acometidos por doenças diversas. Explicamos ainda, o conhecimento sobre 
o corpo e a relação com o ambiente do homem seiscentista.  

Neste cenário, a principal, e mais temida, causadora de inúmeras mortes em alto-mar era o escorbuto. Esta 
enfermidade é ocasionada pela grave carência de vitamina C, e seus principais sintomas consistem no 
aparecimento de hemorragias nas gengivas, dores articulares e desestabilização dos dentes (SOUSA, 
2013). Para abordar o problema do escorbuto, selecionamos os escritos do historiador Fernão Lopes de 
Castanheda em “História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses” (1552-156), onde 
descreve os cuidados para com os doentes acometidos pelo escorbuto:  

 

Huma doença que lhes sobreveo (parece que do ar daquela região) que muytos 
lhes inchavão as mãos e as pernas e os pees E cooisto lhes crecião tanto as 
gengivas sore os dentes que não podião comer e apodreceanlhe, de maneyra 
que não avia quem soportasse ho fedor da boca, e coestes males padecião dores 
muy grandes, e morrerão alguns: o que pos a gente em grande desmayo. E em 
muito mayor a pusera se não fora por Paulo da Gama que era de tão boa 
condição que de noyte e de dya visitava todos e os consolava e curava, e 
repartia coeles muy largamente dessas cousas de doentes que levava pêra sua 
pessoa¹. 

 

Diante deste trecho é possível a identificação dos principais sintomas, como o inchaço corporal e feridas 
na mucosa bucal. O historiador também expõe os cuidados de Paulo da Gama (irmão mais velho de Vasco 
da Gama), onde cuidava dos pacientes e utilizava seus medicamentos pessoais para o cuidado dos 
enfermos. Os escritos do navegador francês François Pyrar de Laval (1578-1623) também foram 
utilizados para um maior detalhamento sobre o escorbuto, além de proporcionar um panorama geral 
sobre os problemas sanitários: 

 

 [...] Os que são feridos dela ficam inchados como hidrópicos, e a inchachão é 
dura como madeira, principalmente nas vozas e nas pernas, nas faces e nos 
pescoços, e tudo isso fica coberto de sangue pisado de cor lívida e plúmbea, e 
são como tumores e contusões [...]. 6 Além disso, as gengivas ficam ulceradas, 
negras, e mui volumosas; os denes abalados e descolados, ficando mui mal 
seguros, e até pela maior parte caem. Com isso, um halito tao infeto e fétido que 
ninguem se pode aproximar do enfermo, pois sente-se o mau cheiro de uma 
extremidade a outra do navio. Não se perde o apetite, mas o incomodo dos 
dentes é tal que não se pode comer, salvo as coisas liquidas, que então poucas 
há no navio [...] muitas vezes morre-se a falar, a beber e a comer, sem se sentir a 
fome [...]².  

 

Como a abordagem desta temática exige um conhecimento sobre as relações entre o corpo, saúde, doenças 
e ambiente, explicamos também o pensamento médico do século XVI, organizado em torno dos escritos 
médicos de Hipócrates e Galeno, e a teoria humoral. 

Expondo rapidamente, de acordo com a teoria humoral a saúde é resultado do equilíbrio dos “líquidos” 
que acreditavam compor o corpo, além do ambiente, que deveria ser sadio. A teoria hipocrática é baseada 
na concepção de que o corpo é composto por quatro líquidos, que são chamados de humores, seriam estes: 
a fleuma, bílis negra, bílis amarela e sangue. Todos estes humores eram acompanhados de um elemento e 
uma característica: água, fria e úmida; terra, fria e seca; fogo, quente e seco; e ar, quente e úmido, 
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respectivamente. (SOUSA, 1971, p. 25). Notou-se um encantamento em relação à explicação, visto que não 
é um conteúdo abordado em sala de aula, servindo para compreender mais intimamente o homem, seu 
pensamento, e o cotidiano, principalmente no século XVI.  

Seguindo a teoria médica do período, quando o corpo dava sinal de eliminação, os médicos hipocráticos 
atuavam para eliminar o excesso causador da enfermidade. Para este fim, os médicos utilizavam-se de 
plantas e ervas como medicamento, para além da sangria, técnica utilizada pelos antigos para reaver o 
equilíbrio corporal. (VIGARELLO, 2005). Continuamos a leitura, mas abordando outras técnicas de 
eliminação dos humores em excesso, tais como: ventosas e sanguessugas. Além da citação das técnicas 
purgativas, laxativos e lavagens intestinais:  

 

As ventosas eram pequenos potes de estanho, corno ou vidro, de tamanho 
variável, nos quais, antes da utilização, era colocada uma pequena mecha de 
tecido a que se lançava fogo. Ao ser de imediato aplicada firmemente a boca 7 
do frasco contra a pele, no sítio julgado mais conveniente, é consumido o ar 
dentro do frasco pela mecha, faz-se váculo, estabelece-se uma pressão negativa 
que succiona a pele e o tecido subcutâneo para o seu interior. Acreditava-se que 
era um meio de encaminhar para a pele um humor mau ou em excesso, 
existente em zonas mais profundas. (SOUSA, 2013 p.28). 

 

Nas embarcações deste período era indispensável a existência de ao menos um cirurgião barbeiro na 
tripulação, e sua função deveria restringir-se totalmente aos enfermos:  

 

Quanto as boticas, conhece-se o conteúdo detalhado da botica de bordo que 
acompanhou Fernão de Magalhães da viagem de circum-navegação: são 65 
mezinhas diferentes, entre aguas, ungentos, azeites, xaropes e pós, quase todos 
compostos à base de ervas medicinais, com funções laxativas ou lenitivas mas 
que, pelos critérios médicos atuais, eram, na sua maioria, de utilização muito 
discutível. (SOUSA, 2013, p. 114). 

 

3. RESULTADO/CONCLUSÃO 

Visando diminuir a barreira existente entre a história de caráter acadêmico e a de caráter escolar, 
escolhemos esta abordagem para firmar uma ponte entre os dois tipos de história. Executar, no ambiente 
escolar, a teoria e método presentes nos cursos de história das universidades.  

A escolha de uma temática presente na BNCC, porém, com o olhar mais atento ao cotidiano, pode ser 
entendida como uma aplicação da tendência historiográfica da “Nova História”, que busca o estudo da 
história voltado ao interesse por toda a atividade humana. (BURKE, 1992). Logo, buscamos a aplicação da 
história das estruturas e utilização de fontes oriundas de documentos considerados “não oficiais”, e sua 
leitura.  

Percebemos durante a aula que o uso de figuras e a leitura coletiva de trechos sobre o tema não fazem 
parte da didática que a turma estava acostumada, o que refletiu no estranhamento e um pouco de 
resistência quando a dinâmica da aula foi explicada. Já na efetiva análise das figuras e a leitura, 
percebemos uma abertura diante do método sugerido. Notamos também a curiosidade dos alunos, já que 
não é uma abordagem tradicional da 8 história. Já o uso de recursos como ferramenta de aprendizagem se 
mostrou satisfatório, pois a participação dos alunos, bem como a análise e leitura coletiva, foram 
constantes durante a aplicação do conteúdo. Também não notamos muitos tumultos ou desorganização da 
turma, o que consideramos possível e normal diante uma turma de sétimo ano.  

Focamos em realizar o papel de mediador entre os alunos e os recursos, moldando o pensamento e 
desconstruindo ideias prévias, já que ainda não possuem maturidade o suficiente para uma correta e 
eficaz interpretação de uma fonte, texto ou imagem. 
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NOTAS 

1 Fernão Lopes de Castanheda, op. cit. vol I, cap V, p.16-17  

2 François Pyrard, op. cit., vol II, p.325  
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Capítulo 20 
 

A Análise Linguística e a BNCC: Um olhar à luz do 
Sistema de Transitividade 

 

Caroline Teixeira Bordim 

Romário Volk 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo verificar, a partir do Sistema de Transitividade 

da Gramática Sistêmico Funcional, qual(is) representação(ões) o documento constrói 

sobre o eixo de Análise Linguística/Semiótica. O ponto de partida para a análise foram 

55 orações retiradas do texto introdutório sobre o eixo na BNCC. Para atingir o objetivo, 

a análise seguiu os passos: i) leitura exploratória do texto, a fim de verificar padrões 

semânticos; ii) segmentação dos textos em orações; iii) identificação e classificação das 

orações em participante, processo e circunstância; iv) verificação das representações 

manifestadas semanticamente para o eixo de Análise Linguística/Semiótica. Como 

resultados foi possível verificar: i) seis padrões semânticos; ii) uma abordagem que leva 

em conta um âmbito mais geral da atividade com a língua e, que, apenas em raros 

momentos esclarece o que a BNCC compreende como sendo a Análise Linguística de fato. 

iii) predominância de processos relacionais, os quais serviram para caracterizar a 

Análise Linguística; iv) emprego de processos mentais para representar muitas práticas 

com a linguagem como sendo ações do mundo da consciência do usuário, seja ele 

professor, aluno, ou qualquer outra pessoa que faça uso dela. 

 

Palavras-chave: Análise Linguística. Base Nacional Comum Curricular. Ensino. 

Gramática Sistêmico-Funcional.  
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1. INTRODUÇÃO  

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento que norteia o ensino básico no país, referência 
obrigatória para elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para o ensino infantil, 
fundamental e médio, apresenta quatro eixos norteadores do ensino de Língua Portuguesa, sendo eles: 
Leitura/Escuta, Produção de Texto, Oralidade e Análise Linguística/Semiótica. É neste último que 
focaremos a nossa análise, pois ele é considerado aquele que articula os eixos de leitura e produção de 
textos. O documento apresenta cada um desses eixos a partir de um breve texto explicativo, com o qual 
trabalharemos. Para esta análise, focaremos no eixo de Análise Linguística/Semiótica, pois consideramo-lo 
articulador dos eixos de Produção de Textos e Leitura, além de partilharmos do posicionamento de 
Bezerra e Reinaldo (2013, p. 33), quando as autoras afirmam que “a prática de análise linguística não tem 
sido abordada na mesma proporção em que o são os eixos de leitura e escrita”.  

Com isso, somado ao fato de que a BNCC é um documento muito importante para o ensino, sentimos a 
necessidade de verificar como esse eixo aparece no documento, a fim de proporcionar aos professores da 
escola básica uma visão mais ampla sobre o assunto. Assim, o objetivo deste trabalho é verificar, a partir 
do Sistema de Transitividade da Gramática Sistêmico Funcional, qual(is) representação(ões) o documento 
constrói sobre o eixo de Análise Linguística/Semiótica em relação aos objetos, participantes e 
procedimentos envolvidos no processo de ensino de Língua Portuguesa.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção está dividida em duas subseções: A Gramática Sistêmico-Funcional (2.1) e A Análise linguística 
e a BNCC (2.2). A primeira aborda a Gramática Sistêmico-Funcional, dando ênfase ao Sistema de 
Transitivada, o qual norteia todo este trabalho. A segunda subseção, intitulada “A Análise Linguística e a 
BNCC” traz um breve histórico de como surgiu a expressão e explica como ela está presente no 
documento.  

 

2.1. A GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

A Gramática Sistêmico-Funcional, estruturada por Halliday, apresenta uma visão da Língua como redes de 
sistemas linguísticos ao apresentar variáveis possibilidades de escolhas. Ela se propõe ao sistema da 
língua em uso, funcionando em textos de diferentes contextos. Assim sendo, “qualquer uso linguístico que 
se constitua num texto está sempre envolvido por um determinado contexto” (Fuzer & Cabral, 2014, p. 
26), ou seja, o contexto de cultura e o de situação. Segundo as autoras, o primeiro está relacionado a um 
ambiente sociocultural mais amplo. Já a segunda, diz respeito ao ambiente imediato em que o texto está 
funcionando e, que, segundo Halliday (1998), é formado por três variáveis: campo, relação e modo. A 
variável campo está associada àquelas atividades realizadas pelos participantes, assim como a ação social 
que está ocorrendo. A relação diz respeito ao grau de formalidade que um participante desempenha sobre 
o outro e, ainda, a relação entre eles (hierárquica ou não). A terceira e última, o campo, refere-se à função 
da linguagem e o veículo utilizado em determinada situação.  

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), cada uma dessas três variáveis está diretamente 
relacionada a uma metafunção da linguagem. O campo relaciona-se à metafunção ideacional, a relação à 
interpessoal e o modo à textual. Neste trabalho, focaremos na metafunção ideacional, a qual, segundo os 
autores, se dividem em duas: a lógica e a experiencial. De acordo com Fuzer e Cabral (2014), a lógica tem o 
complexo oracional como objeto de análise, sendo responsável pela ligação de grupos lexicais e oracionais. 
Já a existencial, se responsabiliza por um modelo de representação de mundo, adotando a oração como a 
sua unidade de análise e, que, é realizada léxico-sintaticamente pelo Sistema de Transitividade.  

Esse sistema conta com três processos principais — material, mental e relacional —, e três secundários — 
existencial, comportamental e verbal, como podemos visualizar na Figura 1.  
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Figura 1 — Roda de Processos 

 

Fonte: Gerhardt, 2017, p. 93. 

 

O disco de cores representa a disposição desses processos em um contínuo. Processos principais são 
representados pelas cores vermelha, azul e amarela. Os processos secundários figuram com as cores 
formadas pela mescla das cores principais, já que os processos secundários contém características de 
processos com os quais fazem fronteira – laranja para existenciais, roxo para comportamental e verde 
para verbal.  

O Sistema de Transitividade, além de ser composto por processos (grupos verbais), também é composto 
por participantes (grupos nominais) e circunstâncias (grupos adverbiais) (HALLIDAY; MATTIESSEN, 
2014), conforme é sumarizado no Quadro 1 a seguir. O detalhamento maior sobre os participantes 
relativos a cada processo, pode ser visto na figura a seguir. 

 

Quadro 1 -  Processos/Participantes do Sistema de Transitividade 

TIPOS DE PROCESSOS PARTICIPANTES 

MATERIAIS: Representam 
as experiências externas, 
do mundo material. 

Criativos: o participante é trazido à existência no 
desenvolvimento do processo. Ex: emergir, 
produzir, escrever, furar. 

Ator: quem pratica a ação. 

Meta: quem recebe o impacto. 

Transformativos: o resultado é a mudança de 
algum aspecto de um participante já existente. 
Ex: amolecer, esmagar, arrancar, aumentar. 

Escopo: participante não afetado 
pelo processo. 

Beneficiário: quem se beneficia 
do processo, podendo receber 
bens materiais (Receptor) ou 
serviços prestados (Clientes). 
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Quadro 1 -  Processos/Participantes do Sistema de Transitividade. (Continuação) 

TIPOS DE PROCESSOS PARTICIPANTES 

MENTAIS: Representam as 
experiências internas, do 
mundo da consciência. 

Perceptivos: relacionados à percepção do 
mundo com base nos sentidos. Ex: ver, perceber, 
experimentar. Experienciador: quem pensa, 

sente, percebe e deseja. Cognitivos: representam o que se passa na 
consciência. Ex: compreender, pensar, refletir, 
achar. 

Emotivos: representam sentimentos e afeição. 
Ex: amar, odiar, admirar-se, gostar. Fenômeno: o que é sentido, 

pensado, percebido e desejado. Desiderativo: representa desejo, interesse em 
algo. Ex: esperar, ansiar, realizar, projetar. 

RELACIONAIS: 

Representam a relação 
entre duas entidades 
diferentes e representam 
seres em termos de suas 
características e 
identidades. 

 

Atributivo: atribuem a uma entidade 
características comuns aos membros das classes. 
Ex: X é o atributo de A. 

Portador: entidade à qual é 
atribuída a característica. 

Atributo: a característica atribuída 
ao Portador. 

 

Identificativo: um dos participantes tem a 
identidade determinada. Ex: X é a identidade de 
A. 

Identificado: entidade que recebe 
uma identidade. 

Identificador: a identidade 
atribuída ao Identificado. 

VERBAIS: 

Representam os processos 
do dizer usados para marcar 
vozes e falas dos 
participantes. 

 

Citação: uma oração projetada que reproduz a 
fala, introduzida por aspas, travessão, etc. 

Dizente: quem fala. 

Verbiagem: o que é falado. 

Relato: uma oração projetada que reproduz a 
fala, introduzida por aspas, travessão, etc. 

Receptor: pra quem se fala. 

Alvo: entidade atingida pelo 
processo do dizer. 

COMPORTAMENTAIS: 

Representam 
comportamentos 
psicológicos e fisiológicos, 
eventos que ocorrem dentro 
mais que exteriorizam. 

Próximo aos materiais: posturas corporais e 
entretenimentos. Ex: cantar, danças, levantar. 

Comportante: aquele que realiza 
os processos comportamentais 
(assemelha-se ao Experienciador 
dos processos mentais). 

Próximos aos mentais: processos da consciência 
representados em forma de comportamento. Ex: 
olhar, escutar, preocupar-se. 

Próximos aos verbais: processos verbais como 
formas de comportamento. Ex: ragarelar, 
murmurar, argumentar. 

EXISTENCIAIS: 

Representam algo que 
existe ou acontece. 

Verbos típicos: haver (com sentido de existir), 
existir e ser. 

Outros verbos característicos: irromper, 
sobreviver, surgir, florescer. 

Existente: entidade ou evento que 
se diz que existe, podendo ser de 
qualquer natureza. 

Fonte: Porto, H. (2018) com base em Halliday & Matthiessen (2014) e Fuzer & Cabral (2014). 

 

Além dos participantes que lhe são típicos, os processos podem vir acompanhados por determinadas 
circunstâncias (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Com uma variedade de classificações, essa categoria 
léxico-gramatical pode expressar ideias como as de lugar e tempo.   

Em conjunto, processos, participantes e circunstâncias permitem a representação do mundo, tanto 
externo quanto interno à sua consciência. Dessa forma, essas categorias são levadas em consideração 
neste trabalho para verificar representações construídas para o eixo de Análise Linguística/Semiótica.  
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2.2. A ANÁLISE LINGUÍSTICA E A BNCC  

Com o passar dos anos, a partir da adoção de uma perspectiva sociointeracionista de língua, surgiu uma 
necessidade de adaptação do método do ensino, assim, a gramática tradicional passou a ser repensada. 
Segundo Geraldi, o que era chamado de “análise” nas aulas de Língua Portuguesa, se tratava de “(...) 
respostas dadas a perguntas que os alunos (enquanto falantes da língua) sequer formulavam. Em 
consequência, tais respostas nada lhes dizem e os estudos gramaticais passam a ser ‘o que se tem para 
estudar’, sem saber bem para que aprendê-los.” (GERALDI, 1996, p. 130).  

A partir dessas reflexões do professor e da academia sobre o assunto, Geraldi propôs um trabalho em que 
os três eixos essenciais do ensino de Língua Portuguesa fossem articulados: leitura, produção de textos e 
análise linguística, com essa última expressão, ele se referia a um “conjunto de atividades que tomam uma 
das características da linguagem como seu objeto: o fato de ela poder remeter a si própria” (GERALDI, 
1991, p. 189). Nessa perspectiva, o texto é concebido como unidade de análise e o gênero como objeto de 
ensino.  

Essas atividades de Análise Linguística podem ser de natureza “linguística”, “epilinguística” ou 
“metalinguística”. A primeira diz respeito ao uso que o falante faz da língua em qualquer ambiente de 
situação (SILVA, 2011, p. 29). A segunda corresponde à àquelas atividades em que o usuário deve operar 
sobre a linguagem. As atividades dessa natureza são marcadas pela intuição e são constituídas numa das 
bases da gramática internalizada dos falantes. (SUASSUNA, 2012, p. 16), ou seja, essas atividades dizem 
respeito aos “efeitos de sentido”. Ainda, elas são consideradas pontes para as atividades de natureza 
metalinguística, uma vez que “criadas as condições para as atividades interativas efetivas em sala de aula, 
quer pela produção de textos, quer pela leitura de textos, é no interior destas que a análise linguística se 
dá”. (GERALDI, 1991, p. 189). Por fim, as atividades metalinguísticas, segundo Suassuna (2012), referem-
se à capacidade que o usuário tem de praticar de modo consciente, de desenvolver sistematicamente seu 
conhecimento sobre a língua, a fim de empregar a taxonomia e as teorias sobre a linguagem 
adequadamente.  

A partir do surgimento dessa proposta de trabalho com a análise linguística, houveram muitas discussões 
que tinham como pauta “o ensino gramatical será deixado de lado?”, sendo esta uma visão equivocada, 
pois “a análise linguística não elimina a gramática das salas de aula, como muitos pensam, até mesmo 
porque é impossível usar a língua ou refletir sobre ela sem gramática.” (MENDONÇA, 2006, p. 206), ou 
seja, a análise linguística é uma norma forma de se trabalhar com a gramática. 

Dessa forma, considerada um avanço para o ensino de Língua Portuguesa, a análise linguística aparece nos 
documentos norteadores do ensino. Primeiramente apareceu nos PCN (Parâmetros Curriculares 
Nacionais) como um dos eixos de ensino, ao lado da produção de texto e da leitura. Nesse mesmo sentido, 
após vinte anos, análise linguística também se faz presente na BNCC. O documento defende que o ensino 
de Língua Portuguesa seja dividido em quatro eixos de ensino: oralidade, leitura/escuta, produção de 
texto e análise linguística/semiótica, o qual abordaremos neste trabalho. O eixo de Análise Linguística  

 

envolve o conhecimento sobre a língua, sobre a norma-padrão e sobre as outras 
semioses, que se desenvolve transversalmente aos dois eixos — leitura/escuta 
e produção oral, escrita e multissemiótica — e que envolve análise textual, 
gramatical, lexical, fonológica e das materialidades das outras semioses 
(BRASIL, 2018, p.80).  

 

Dessa forma,  

 

mais do que memorização de regras gramaticais, o trabalho com a análise 
linguística deve se pautar no conhecimento linguístico sobre a língua para 
contribuir com a leitura e produção escrita — modalidades estas que todo 
falante utiliza para o uso nas práticas de linguagem das quais participa. 
(MORRETO; FEITOZA, 2019, p. 84).  

 

Para melhor contextualizar o eixo para o professor, a BNCC (2018) descreve o que está envolvido nele, 
trecho que será usado para a análise do presente trabalho, conforme apresenta o quadro 2: 
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Quadro 2 — Eixo de Análise Linguística/Semiótica – BNCC 

Legenda de cores: 

Roxo (Aspectos semióticos gerais da língua); 

Verde (Conhecimento e práticas no âmbito do usuário); 

Rosa (Autodescrição do documento); 

Amarelo (Textos);  

Azul (Análise Linguística (geral)); 

Laranja (Eixo de Análise Linguística/Semiótica).  

Análise Linguística/Semiótica 

   O eixo de análise linguística/semiótica envolve os procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e 
avaliação consciente, durante os processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e 
multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se 
refere às formas de composição dos textos, determinadas pelo gênero (orais, escritos e multissemióticos) e 
pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos 
de sentido. Assim, no que diz respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos 
dizem respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, influenciadas pela 
organização típica (forma de composição) do gênero em questão. No caso de textos orais, essa análise 
envolverá também os elementos próprios da fala — como ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, 
variedade linguística adotada, estilização etc. —, assim, como os elementos paralinguísticos e cinésicos — 
postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange ao estilo, serão levadas em conta as escolhas de 
léxico e de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos, de acordo com 
a situação de produção, a forma e o estilo de gênero.  

Já no que diz respeito aos textos multissemióticos, a análise levará em conta as formas de composição e estilo 
de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano/ângulo/lado, figura/fundo, profundidade e 
foco, cor e intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo, nas imagens dinâmicas e performances, as 
características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição no espaço, sincronização com 
outras linguagens, complementaridade e interferência etc. ou tais como ritmo, andamento, melodia, 
harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento, na música.  

Os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais, morfológicos, sintáticos, textuais, discursivos, 
sociolinguísticos e semióticos que operam nas análises linguísticas e semióticas necessárias à compreensão e 
à produção de linguagens estarão, concomitantemente, sendo construídos durante o Ensino Fundamental. 
Assim, as práticas de leitura/escuta e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos oportunizam 
situações de reflexão sobre a língua e as linguagens de uma forma geral, em que essas descrições, conceitos e 
regras operam e nas quais serão concomitantemente construídos: comparação entre definições que 
permitam observar diferenças de recortes e ênfases na formulação de conceitos e regras; comparação de 
diferentes formas de dizer “a mesma coisa” e análise dos efeitos de sentido que essas formas podem trazer/ 
suscitar; exploração dos modos de significar dos diferentes sistemas semióticos etc.  

Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística, inerentes a 
qualquer sistema linguístico, e que podem ser observados em quaisquer níveis de análise. Em especial, as 
variedades linguísticas devem ser objeto de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e às 
variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, deve ser tematizado.  

Esses conhecimentos linguísticos operam em todos os campos/esferas de atuação. Em função do privilégio 
social e cultural dado à escrita, tendemos a tratar as outras linguagens como tratamos o linguístico – 
buscando a narrativa/relato/exposição, a relação com o verbal –, os elementos presentes, suas formas de 
combinação, sem muitas vezes prestarmos atenção em outras características das outras semioses que 
produzem sentido, como variações de graus de tons, ritmos, intensidades, volumes, ocupação no espaço 
(presente também no escrito, mas tradicionalmente pouco explorado) etc. Por essa razão, em cada campo é 
destacado o que pode/deve ser trabalhado em termos de semioses/modalidades, de forma articulada com as 
práticas de leitura/ escuta e produção, já mencionadas nos quadros dessas práticas, para que a análise não se 
limite aos elementos dos diferentes sistemas e suas relações, mas seja relacionada a situações de uso. 

O que seria comum em todas essas manifestações de linguagem é que elas sempre expressam algum 
conteúdo ou emoção – narram, descrevem, subvertem, (re)criam, argumentam, produzem sensações etc. –, 
veiculam uma apreciação valorativa, organizando diferentes elementos e/ou graus/intensidades desses 
diferentes elementos, dentre outras possibilidades. A questão que se coloca é como articular essas dimensões 
na leitura e produção de textos, no que uma organização do tipo aqui proposto poderá ajudar.  
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A separação dessas práticas (de uso e de análise) se dá apenas para fins de organização curricular, já que em 
muitos casos (o que é comum e desejável), essas práticas se interpenetram e se retroalimentam (quando se lê 
algo no processo de produção de um texto ou quando alguém relê o próprio texto; quando, em uma 
apresentação oral, conta-se com apoio de slides que trazem imagens e texto escrito; em um programa de 
rádio, que embora seja veiculado oralmente, parte-se de um roteiro escrito; quando roteirizamos um podcast; 
ou quando, na leitura de um texto, pensa-se que a escolha daquele termo não foi gratuita; ou, ainda, na escrita 
de um texto, passa-se do uso da 1ª pessoa do plural para a 3ª pessoa, após se pensar que isso poderá ajudar a 
conferir maior objetividade ao texto). Assim, para fins de organização do quadro de habilidades do 
componente, foi considerada a prática principal (eixo), mas uma mesma habilidade incluída no eixo Leitura 
pode também dizer respeito ao eixo Produção de textos e vice-versa. O mesmo cabe às habilidades de análise 
linguística/semiótica, cuja maioria foi incluída de forma articulada às habilidades relativas às práticas de uso 
– leitura/escuta e produção de textos. São apresentados em quadro referente a todos os campos os 
conhecimentos linguísticos relacionados a ortografia, pontuação, conhecimentos gramaticais (morfológicos, 
sintáticos, semânticos), entre outros. (BRASIL, 2018, p. 80-82). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

3. METODOLOGIA  

O ponto de partida para esta análise serão 55 orações retiradas do texto introdutório sobre o eixo de 
Análise Linguística/Semiótica da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Definido o texto, com o 
propósito de verificar representações atribuídas ao eixo de Análise Linguística/Semiótica, a análise seguiu 
os passos: 

 

1. Leitura exploratória do texto, a fim de verificar padrões semânticos; 

2. Segmentação do texto em orações;  

3. Identificação e classificação das orações em participante, processo e circunstância nesses padrões 
semânticos; 

4. Verificação das representações manifestadas semanticamente para o eixo de Análise 
Linguística/Semiótica.  

 

4. BREVE ANÁLISE DO CONTEXTO DE SITUAÇÃO  

No que concerne ao contexto de situação, ao se observar o campo do texto selecionado, ou seja, o que está 
acontecendo, verificamos que há uma explicação (“envolve”, “são”, “envolverá”, “levará em conta”, “conta-
se”) sobre como funciona o eixo de Análise Linguística/Semiótica, retirado do documento oficial da BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular), e trata-se de uma introdução ao eixo, o qual abrange os dois níveis: 
fundamental e médio. Ao observarmos a segunda variável situacional — relações —, verificamos que, no 
texto, há uma relação de afastamento entre os participantes, ou seja, de quem escreveu e de quem lê, 
reforçado pela ausência do uso da primeira pessoa, o que provavelmente está relacionado ao fato de se 
tratar de um documento oficial. Além disso, acreditamos que os leitores-alvo do texto sejam professores 
de língua portuguesa e pessoas interessadas em conhecer mais sobre o eixo de ensino.  No que se refere ao 
modo, se trata de um texto escrito em que o uso padrão/culto (“tange”. “estigmatizadas”, “subvertem”, 
“interpenetram”, “retroalimentam”) da língua é um aspecto bem marcado no texto, o que, também, está 
associado ao documento em que está inserido.  

 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A partir da leitura exploratória do corpus, identificamos que, semanticamente, o texto da BNCC versa sobre 
seis principais elementos — classificados a partir de padrões semânticos —  : i) aspectos semióticos gerais 
da língua; ii) conhecimentos e práticas no âmbito do usuário; iii) autodescrição da organização do 
documento; iv) textos; v) análise linguística - geral e vi) eixo de Análise Linguística/Semiótica na BNCC. 
Podemos verificar essa classificação a partir da legenda de cores na seção 2.2. Após a identificação desses 
elementos, segmentamos o texto em 55 orações e classificamos participantes, processos e circunstâncias. 
Para a categorização dos elementos, consideramos a figura experiencial da oração como um todo, o que 
condiz com a noção de figura experiencial da própria GSF, motivo pelo qual não há um só tipo de 
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participante que define nossa opção por uma ou outra categoria (para a análise linguística de maneira 
ampla, por exemplo, quando a oração é relacional, foi o participante Atributo que mais influenciou a 
tomada de decisão, já no caso do elemento “textos”, essa decisão pendeu, quase sempre, igualmente, sobre 
os participantes Portador e Atributo). Os elementos identificados, assim como o número de orações 
presentes em cada um, podem ser observados no Quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1- Número de orações presentes nos elementos do ensino de LP no eixo de análise 
linguística/semiótica 

 PROCESSOS 

Elemento/Número de 
Orações/Porcentagem 

Proc.Relacional 

28 (50,90%) 

Proc. Mental 

14 
(25,45%) 

 

Proc. 

Material 6 
(10,90%) 

Proc. 
Existencial 

4 (7,27%) 

Proc. 
Verbal 

3 (5,45%) 

Circunstância 

25 (45,45) 

Aspectos semióticos 
gerais da lingua (17) 

31% 

Atributivo(4) 

Identificativo 
(2) 

Cognitivo 
(2) 

Desideratio 
(1) 

transform
ativo (2) 

criativo 
(1) 

2 3 

modo (3) 

localização 
(1) 

causa (1) 

extensão (1) 

lugar (1) 

Conhecimentos e 
práticas no âmbito do 

usuário (17) 

31% 

Atributivo (4) 
Cogniti 

vo (9) 

criativo 
(2) 

transform
ativo (1) 

1 x 

tempo (4) 

lugar (2) 

localização 
(1) 

modo (1) 

Autodescrição do 
documento (8) 

14% 

Atributivo (6) 
cognitivo 

(1) 
x 1 x 

localização 
(1) 

modo (1) 

causa (1) 

lugar (1) 

Textos (6) 

11% 
Atributivo (6) x x x x 

modo (1) 

assunto (1) 

Análise Linguística 
(geral)(5) 

9% 

Atributivo (4) 
cognitivo 

(1) 
x x x x 

Eixo de Análise 
Linguística/Semiótica 

(2) 

4% 

Atributivo (2) x x x x tempo (1) 

Fonte: elaborado pela autora. 
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A significativa ocorrência da representação de aspectos semióticos gerais da língua, juntamente com a 
também recorrente abordagem de conhecimentos e práticas no âmbito do usuário (ambas com 31%) 
sugere que há, no documento, uma tentativa de justificar o motivo pelo qual a BNCC se organiza da 
maneira que é constituída. Nesse sentido, há o emprego significativo de processos relacionais (17 
casos/35,29%), que caracterizam aspectos linguísticos como “variedades linguísticas” (Portador), dando a 
elas o status de “objetos de reflexão” (Atributo), o que também ocorre com “o valor social atribuído às 
variedades de prestígio e às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais” 
(Portador), que “deve ser” (Processo Relacional) “tematizado” (Atributo). Ainda, “o [aspecto] comum entre 
todas as manifestações de linguagem é que elas sempre” (Portador) “expressam” (Processo Relacional) 
“algum conteúdo ou emoção” (Atributo). Ou seja, nota-se uma preocupação, por parte do documento, em 
explicitar a relevância das diversas variedades e modalidades linguísticas para o trabalho com a língua 
portuguesa, sem, no entanto, demonstrar como isso pode ocorrer no ensino básico.  

Esse elemento também apresenta alto índice de circunstâncias (7 dos 17 casos do corpus). A ocorrência de 
circunstâncias dos mais variados tipos é uma marca do texto em si (elas aparecem em 45,45% das 
orações). Em relação aos aspectos semióticos gerais da língua, essas circunstâncias sugerem uma tentativa 
de demonstrar onde e de que maneira as práticas de linguagem ocorrem (“em todos os campos/esferas de 
atuação”, “dentre outras possibilidades”, por exemplo). Portanto, podemos dizer que, em relação aos 
aspectos semióticos da língua, constrói-se a representação de que merecem prestígio, nas práticas 
pedagógicas, as diversas formas de manifestação da linguagem, levando-se em consideração os contextos e 
a maneira em que elas se manifestam, o que é reforçado pelo alto índice de circunstâncias empregadas. 

Há, no texto analisado, saliente preocupação em demonstrar a importância dos textos para o trabalho com 
o eixo da Análise Linguística/Semiótica. Em 6 orações (11% do total), tanto “as formas de composição dos 
textos” quanto as “materialidades dos textos” são apresentadas como Portador de características como 
“determinadas pela situação de produção”, “influenciadas pela organização típica (forma de composição) 
do gênero em questão” ou “responsáveis por seus [dos textos] efeitos de sentido, seja no que se refere às 
formas de composição dos textos”. Nota-se, portanto, que parecem ser prestigiadas as materialidades e as 
formas de composição dos textos para o trabalho de análise linguística, como se o contexto de produção e 
circulação desses textos fosse algo à parte no processo de construção de sentido. Poderíamos considerar, 
dessa forma, que a composição dos textos, por si só, dá conta de um trabalho de análise linguística efetivo, 
e os textos são tomados enquanto artefatos de ensino, como uma materialidade já constituída e acabada, e 
não há explicitação de um ensino que se paute de maneira processual, em que os textos constroem-se por 
meio de um processo de negociação e renegociação de sentido, de acordo com contextos específicos de 
produção de linguagem. 

O texto analisado é apresentado pelo documento como uma maneira de elucidar ao leitor como deve ser 
conduzido o trabalho com a linguagem em relação ao eixo de análise linguística. Verificamos que em dois 
casos (4 % das orações) é construída representação do eixo de Análise Linguística/Semiótica em si, por 
meio de Processos Relacionais Atributivos. Nesse sentido, o eixo é apresentado como o Portador que 
possui como Atributo “os procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente e 
das materialidades dos textos”. Mais uma vez, é a materialidade dos textos levada em consideração, a fim 
de caracterizar o trabalho de análise linguística/semiótica que compete ao eixo. Em um dos casos (50% do 
total da categoria), uma circunstância de tempo é apresentada: “durante os processos de leitura e de 
produção de texto (orais, escritos e multissemióticos)”. Ela reforça a representação de que a maneira e o 
contexto em que se situam os textos merece papel secundário, e são, por exemplo “os procedimentos e 
estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação” os objetos de ensino prestigiados, de maneira a 
sugerir que é indiferente o gênero do texto em questão. 

Além disso, a Análise Linguística (9%) aparece em contexto amplo. Em quatro dos cinco casos mapeados 
(80%), ela é representada por meio de Processos Relacionais Atributivos. “A análise” e “essa análise” 
aparece como o Portador nesses casos, ou seja, o Portador é sempre algo amplo, sem definição específica, e 
possui como Atributo o dever de englobar elementos semióticos gerais da língua. Em todos os processos 
relacionais, a “análise” ou “essa análise” é identificada como Portador. Essa “análise”, sempre em sentido 
amplo, é representada como “envolvendo elementos próprios da fala - ritmo, altura, intensidade [...]”, 
“para que a análise não se limite aos elementos dos diferentes sistemas e suas relações”, ou seja, aspectos 
gerais das semioses servem de base para o trabalho no âmbito do eixo, e frequentemente circunstâncias 
são apresentadas como sendo o contexto em que essa análise deve se desenvolver: “já no que diz respeito 
aos textos multissemióticos” (circunstância de assunto), “a análise levará em conta” ou ainda “no que 
tange ao estilo (circunstância de assunto), serão levadas em conta as escolhas de léxico e de variedade 
linguística [...]”. No único caso em que há emprego de um processo mental cognitivo, para essa categoria, o 
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Experienciador não aparece explicitado, podendo ser, em hipótese, “o professor” ou “o aluno”, que, na 
análise, “levará em conta” (Processo Mental Cognitivo) as escolhas de léxico e de variedade linguística ou 
estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos, de acordo com a situação de produção, a forma 
e o estilo de gênero” (Fenômeno).  

Ou seja, há uma preocupação por parte do documento em especificar o que a análise de determinado tipo 
de texto deve levar em conta, assim como o que o professor/aluno deve considerar, mas não há 
preocupação em propiciar opções de abordagens para que ela seja realizada. Ou seja, estamos, nesta 
análise, diante de um documento que estabelece as bases para o ensino da língua portuguesa, e mesmo ao 
elucidar os eixos que constituem esse ensino, não se compromete com o “como” para esse trabalho, tarefa 
que permanece a cargo do professor, já que o próprio documento defende a necessidade de 
“contextualiza[ção] dos conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para 
apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade 
do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas” (BNCC, 20, p. 16). Essa autonomia dada ao 
professor pode ser positiva, se pensarmos que o próprio pode escolher sob qual perspectiva teórica deseja 
conduzir suas aulas.  

De maneira geral, ao nos debruçarmos sobre a ocorrência dos processos, participantes e circunstâncias no 
corpus, verificamos que predominam processos relacionais (50,90 % do total). Esses processos aparecem 
distribuídos de maneira equilibrada entre os elementos semânticos mapeados, o que reforça o fato de que 
processos relacionais caracterizam entidades, e o texto analisado neste trabalho procura caracterizar, por 
exemplo, a análise linguística, o eixo do documento que se refere a esse trabalho com a linguagem, as 
manifestações de linguagem que devem ser consideradas nesse processo etc. 

Processos mentais, por sua vez, aparecem em metade dos casos, se comparados aos relacionais. Sendo 
empregados em 25,45% do corpus, dos 14 casos em que ocorrem, em 9 aparecem no elemento 
“conhecimentos e práticas no âmbito do usuário”. De acordo com esse elemento, o documento busca 
explicitar as práticas e os conhecimentos que usuários da língua (professores e alunos, por exemplo), 
realizam comumente. Assim, o usuário aparece como Experienciador de atividades do mundo da 
consciência, como leitura, reflexões, comparações, as quais o Fenômeno contemplado por processos 
mentais. 

Ainda, circunstâncias de vários tipos aparecem em 45,45% das orações do texto, quase sempre em posição 
temática, e equilibradamente distribuídas entre os elementos semânticos e processos. Elas aparecem 
especialmente nos elementos “aspectos semânticos gerais da língua” e “conhecimentos e práticas no 
âmbito do usuário”. Nesses casos, contribuem para representar o modo e o âmbito em que essas práticas, 
conhecimentos e aspectos ocorrem (“durante os processos de leitura”, “concomitantemente”, “em 
quaisquer níveis de análise”, por exemplo). O fato de acompanharem os mais variados tipos de processos 
corrobora a característica de flexibilidade das circunstâncias na figura experiencial.   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao enfocar no eixo de Análise Linguística/Semiótica da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), esse 
trabalho teve como objetivo verificar, a partir do Sistema de Transitividade da Gramática Sistêmico 
Funcional, a(s) representação(ões) presentes no trecho de apresentação do eixo de análise 
linguística/semiótica em relação aos objetos, participantes e procedimentos envolvidos no processo de 
ensino de Língua Portuguesa. A partir da análise semântica do eixo, foi possível verificar seis padrões 
semânticos: i) aspectos semióticos gerais da língua (31% dos casos); ii) conhecimentos e práticas no 
âmbito do usuário (31%); iii) autodescrição da organização do documento (14%); iv) textos (11%); v) 
análise linguística - geral (9%) e vi) eixo de Análise Linguística/Semiótica na BNCC (4%).  

O texto, pertencente ao documento, que busca elucidar o eixo de Análise Linguística/Semiótica, manifesta 
preocupação em contextualizar o leitor sobre aspectos gerais do uso linguístico, como uma tentativa de 
justificar o modo como está elaborado. Apesar de abordar a análise linguística, essa abordagem leva em 
conta um âmbito mais geral dessa atividade com a língua, e apenas em raros momentos esclarece o que a 
BNCC compreende como sendo a Análise Linguística de fato. Para tanto, processos relacionais, em mais da 
metade do corpus, são empregados para caracterizar a análise linguística, por meio da caracterização 
simultânea de, principalmente, aspectos semióticos gerais da linguagem e conhecimentos e práticas no 
âmbito do usuário. Além disso, processos mentais são empregados em número significativo para 
representar muitas dessas práticas com a linguagem como sendo ações do mundo da consciência do 
usuário, seja ele professor, aluno, ou qualquer outra pessoa que faça uso dela. 
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Capítulo 21 
 
 

Análise de recursos visuais de um anúncio publicitário 
 
 

Cleiton Reisdörfer Silva 

 

Resumo: Em uma sociedade permeada por múltiplas semioses, ensinar a ler e escrever 

não se restringe aos aspectos estritamente linguísticos, mas a todo elemento 

significativo. Dessa forma, é importante levar para contextos de ensino de linguagem 

gêneros que evidenciem o potencial de significado que essas múltiplas semioses 

possuem. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo descrever os recursos e 

significados visuais interativos em um exemplar de anúncio publicitário com vistas a 

estabelecer relações entre os significados identificados e as características típicas do 

gênero, refletindo sobre possibilidades para o ensino desse gênero. Para cumprir esse 

objetivo, são mobilizados conceitos-chave da Gramática do Design Visual, GDV, (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2006) e da sociorretórica (BAZERMAN, 2011), uma teoria de gêneros 

que enfoca os exemplares produzidos em ambientes profissionais e acadêmicos, algo 

relevante para este estudo. Os procedimentos de análise de um exemplar de gênero 

publicitário (painel publicitário/outdoor) configuram-se como análises interpretativas a 

partir dos recursos interativos disponibilizados pela GDV com base na Linguística 

Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Os recursos interativos 

analisados são o Contato, a Distância social, a Atitude e o Poder. Os resultados apontam 

para uma valorização do aspecto interativo do gênero, buscando engajamento de um 

espectador posicionado como cliente e consumidor enquanto o exemplar do gênero é 

posicionado como um objeto de valor, de qualidade e de importância para o possível 

consumidor. 

Palavras-Chave: Gramática do Design Visual. Análise de gênero. Ensino de Linguagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho está relacionado à disciplina Multimodalidade, Multimidialidade e Sociedade 
Contemporânea do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria e ao 
projeto de tese de Doutorado em Letras do autor. O tema selecionado também apresenta congruência com 
os estudos realizados pela linha de pesquisa Linguagem no Contexto Social que, dentre outras questões, 
estuda como a linguagem é utilizada e constrói sentidos em diversos contextos da sociedade atual.  

O estudo, aqui brevemente apresentado, busca, em âmbito geral, descrever os recursos e significados 
visuais interativos em um exemplar de anúncio publicitário com vistas a estabelecer relações entre os 
significados identificados e as características típicas do gênero. Para tanto, são mobilizados conceitos-
chave da Gramática do Design Visual, GDV, (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006) e da sociorretórica 
(BAZERMAN, 2011), uma teoria de gêneros que enfoca os exemplares produzidos em ambientes 
profissionais e acadêmicos, algo relevante para este estudo. 

A escolha de um exemplar de gênero publicitário decorre de uma etapa do projeto de tese do autor na qual 
os alunos participantes responderam a questões envolvendo a produção, circulação e consumo de 
determinados gêneros como poemas, receitas, podcasts, anúncios publicitários, postagens em redes 
sociais e outros. As repostas obtidas revelaram que os alunos conhecem apenas aspectos superficiais do 
gênero e também não foram realizados pelo pesquisador perguntas aprofundadas que pudessem trazer à 
tona significados visuais dos gêneros apresentados aos alunos. 

Em tempo, anúncios publicitários estão relacionados ao mundo do consumo e utilizam recursos 
essencialmente interativos para engajar o consumidor. Dessa forma a análise de recursos interativos com 
base na GDV pode auxiliar no desvelamento de aspectos não tão óbvios ao espectador menos treinado na 
observação desses gêneros. 

Partindo dessas questões, este trabalho analítico apresenta questões teóricas sobre gêneros multimodais 
que podem ser apresentados de forma didática para alunos de diversos níveis. Nesse sentido, a análise e a 
descrição desses gêneros poderão ampliar a visão dos estudantes sobre estratégias de linguagem 
utilizadas em textos multimodais comuns em nosso cotidiano. 

Em termos metodológicos, o exemplar do gênero foi selecionado em virtude de seu caráter multimodal e 
interativo e por integrar, como referido anteriormente, o trabalho de tese do autor. O corpus é constituído 
de um anúncio publicitário produzido pela empresa de marketing digital Estúdio M2OC no ano de 2020 e 
publicado no site da empresa como forma de divulgação de seus serviços. Como a empresa oferece 
serviços publicitários, o exemplar caracteriza-se como uma publicidade (uma imagem simulando uma 
fotografia de um painel publicitário) de uma publicidade (a identidade visual que a empresa produz para 
divulgação de uma marca ou evento). 

Os procedimentos de análise do exemplar configuram-se como análises interpretativas a partir dos 
recursos interativos disponibilizados pela GDV com base na Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014). Os recursos interativos analisados são o Contato, a Distância social, a Atitude e o 
Poder. A Figura 1 explicita o corpus. 

 

Figura 2 – Exemplar de anúncio publicitário 

 
Fonte: (ESTÚDIO M2OC, 2020). 
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Para dar conta dos objetivos propostos, na próxima seção, revisamos brevemente o aparato teórico que 
sustenta a análise do corpus. 
 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL: SIGNIFICADOS INTERATIVOS  

A Gramática do Design Visual, base teórico-metodológica principal deste trabalho, é uma ferramenta para 
o estudo, análise e descrição de imagens. A premissa central para descrição é a consideração de que as 
imagens são estruturadas sintaticamente de forma similar à linguagem verbal (KRESS; VAN LEEUWEN, 
2006). 

A partir disso, Kress e Van Leeuwen (2006) apresentam categorias analíticas que buscam dar conta dos 
aspectos funcionais dos gêneros imagéticos e multimodais na sociedade contemporânea. As categorias 
elaboradas pelos autores tomam como base a Linguística Sistêmico-Funcional e seu modelo funcional de 
linguagem, especificamente as metafunções (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

As metafunções possibilitam a construção de sentidos a partir das variáveis do contexto. São três as 
metafunções descritas por Halliday e Matthiessen (2014): i) ideacional: é utilizada para a construção do 
conhecimento de campo; ii) interpessoal: é um recurso utilizado para a indicação das relações existentes; 
iii) textual: materializa os significados ideacionais e interpessoais em um todo linear e coerente, 
efetivando a variável de modo que é verificável a partir de um desenvolvimento textual e uma organização 
retórica. 

Cada metafunção pode ser analisada por meio de categorias para descrição dos recursos lexicogramaticais 
no nível da oração dentro da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF). A metafunção ideacional, relacionada à 
variável do registro “campo”, representa nossas experiências no mundo. Na oração, a análise dessa 
experiência pode ser realizada com auxílio do Sistema de Transitividade e dos elementos que o 
constituem: os processos, os participantes e as circunstâncias (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

A metafunção interpessoal, associada à variável do registro “relações”, indica como são construídas as 
relações entre os indivíduos – poder, hierarquia, distância e proximidade social são explicitadas nessa 
metafunção. Nessa metafunção, o Sistema de Modo é o recurso para análise da oração e os elementos 
constituintes são: sujeito, finito, complemento, predicador ou adjunto (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

A metafunção textual organiza a linguagem em uma sequência lógica e está vinculada à forma como a 
linguagem é utilizada em cada veículo. Os elementos para análise nessa metafunção são o Tema – o ponto 
de partida – e o Rema (FUZER; CABRAL, 2014; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). 

Neste trabalho, interessa-nos especificamente a metafunção interpessoal, a qual é reconfigurada por Kress 
e Van Leeuwen (2006) para análise dos recursos interativos. Para os autores, os significados interativos 
são responsáveis por projetar a posição do espectador” (KRESS; van LEEUWEN, 2006, p. 114). 

Os significados interativos são expressos pelo tipo de interação estabelecida entre os participantes 
representados nas imagens, os produtores e os espectadores, através dos seguintes recursos: 

 O contato estabelecido pelo sistema de olhar adotado; 

 A distância social configurada pelo enquadramento selecionado; 

  A atitude sugerida a partir da perspectiva angular empregada; 

 A relação de poder estabelecida entre os participantes (CARVALHO, 2009). 

Para Kress e Van Leeuwen (2006), o contato pode ser direto, representado pela direção do olhar do 
participante representado diretamente para o espectador, sugerindo algum tipo de solicitação, ou indireto, 
em que o participante representado é apenas objeto de observação/contemplação por parte do 
espectador, sugerindo uma oferta de produto ou serviço. 
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Em relação à distância social, existem três possibilidades principais relacionada à distância entre a câmera 
e o participante representado. O primeiro plano indica proximidade, intimidade e envolvimento. O plano 
médio indica movimento e aproximação, enquanto que o plano geral serve para que o contexto da imagem 
possa ser melhor visualizado com uma visão distanciada do participante representado (KRESS; VAN 
LEEUWEN, 2006). 

A atitude representa envolvimento (ângulo frontal) ou distanciamento (ângulo oblíquo) entre o 
participante representado e o observador. Já sobre as relações de poder, o ângulo elevado do espectador 
indica que o poder é de quem observa. O ângulo nivelado entre participante representado e espectador 
estabelece um poder simétrico, enquanto que o ângulo baixo indica poder do participante representado 
(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 

Como veremos na análise, as categorias são alinhadas para uma determinada representação do espectador 
e do objeto representado, ou seja, se o objetivo é distanciamento, possivelmente todos os recursos 
interativos que auxiliam no distanciamento serão utilizados. Em continuidade, abordamos aspectos 
referentes aos gêneros. 

 

3. GÊNEROS DISCURSIVOS: ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 

Os gêneros discursivos são recursos extremamente complexos e ricos em significados. Eles são capazes de 
encapsular uma série de conhecimentos, procedimentos, normas, configurações textuais e discursivas, que 
explicitam a forma como uma comunidade discursiva funciona. Dessa forma, a compreensão dos gêneros é 
importante especialmente por tornar possível a explicação das formas como interagimos com os textos e 
por meio deles. 

Resgatamos então as noções que envolvem o conceito de gênero: 

Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de ser. São frames para a ação social. 
São ambientes para a aprendizagem. São os lugares onde o sentido é construído. Os gêneros moldam os 
pensamentos que formamos e as comunicações através das quais interagimos. Gêneros são os lugares 
familiares uns com os outros e são os modelos que utilizamos para explorar o não-familiar. (BAZERMAN, 
2011, p. 23). 

De todas as características explicitadas na citação, consideramos especialmente relevante a concepção de 
que os gêneros são ambientes de aprendizagem e são ações sociais ou frames para a ação social. Como 
nosso trabalho se volta para o contexto escolar, os gêneros se constituem como ferramentas importantes 
para o ensino de linguagem, pois é possível explicitar por meio deles como os indivíduos agem 
socialmente, como essas ações se tornam visíveis e como impactam nossa vida. Além disso, a noção de 
ação social dos gêneros é fundamental, pois explicita que os textos não são ideologicamente neutros, mas 
representativos da cultura de uma determinada comunidade. 

Uma noção importante em torno do ensino e aprendizado dos gêneros é a descrição. Para Bazerman 
(2011), a descrição auxilia na compreensão e não na prescrição de um modelo de gênero. A descrição deve 
partir da prática em uso dos gêneros como são e como funcionam, não das expectativas geradas em torno 
deles, isso significa que, buscando um ensino situado, é necessário primeiramente compreender como os 
alunos utilizam os gêneros em seu cotidiano para refletir sobre esses usos. 

Os gêneros multimodais, como os anúncios publicitários, fazem parte do cotidiano e o ensino da análise de 
textos visuais é fundamental para uma melhor leitura de mundo. Para Carvalho (2009, p. 1) “o acelerado 
desenvolvimento das tecnologias multimídia tem influenciado significativamente na apresentação visual 
dos meios de comunicação pública, provocando efetivas mudanças nas formas de representação e 
produção de significados”. 

As tecnologias multimídia facilitam a propagação de gêneros multimodais que utilizam recursos 
multissemióticos: 

Definimos multimodalidade como o uso de diversos modos semióticos na concepção de um produto ou 
evento semiótico, juntamente com o modo particular segundo o qual esses modos combinados – podem, 
por exemplo, reforçar-se mutualmente (“dizer a mesma coisa de formas diferentes”), desempenhar papéis 
complementares. (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p. 20). 
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Nesse sentido, os profissionais da área da publicidade necessitam utilizar de forma eficaz os recursos 
multissemióticos para atingir o propósito social de engajamento, o que é o objetivo central dos anúncios 
publicitários. O objetivo de muitas mensagens publicitárias é buscar predispor um público-alvo a 
consumir um determinado produto ou serviço. Embora muitos concordem sobre a finalidade, há debate 
sobre os meios através dos quais esse resultado é obtido (PEREIRA; IGLESIAS, 2020, p. 80). Desde os 
momentos iniciais da indústria da publicidade, esforços foram feitos para transformar a publicidade em 
um método rigoroso e sistematizado, com princípios teóricos comuns (RIBEIRO et al, 1995). No entanto, 
ainda hoje muitos profissionais da área trabalham com base em sua criatividade e sua experiência no 
campo (FELDWICK, 2015). 

Partindo desses pressupostos, o exercício analítico aqui desenvolvido pode contribuir em diversas frentes 
para uma maior compreensão sobre os anúncios publicitários. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido à natureza do anúncio publicitário, o aspecto interativo é o que mais se destaca e chama atenção ao 
analisarmos os anúncios. Nesse sentido, a forma como é posicionado o espectador - o possível cliente, é 
central para o objetivo de divulgação do produto ou serviço. Porém, mais do que divulgar, é necessário 
engajar e envolver o cliente, colocá-lo em posição de necessidade em relação ao produto, pois essa é uma 
condição vital para a empresa que utiliza o recurso publicitário. 

O primeiro elemento analisado no exemplar selecionado é a categoria de contato. A ausência de um 
participante representado que esteja olhando diretamente para o espectador caracteriza a escolha pelo 
contato indireto no anúncio, e contribui para estabelecer o foco no serviço ofertado (painel – outdoor – 
para fins publicitários) e não no conteúdo do anúncio que serve de exemplo desse serviço (o concurso de 
bolsas do COC São João). Esse tipo de contato favorece a observação para verificação e validação do 
serviço ofertado, corroborando o aspecto dual do exemplar selecionado: por um lado informa o potencial 
de serviços da empresa, por outro, busca engajar para a contratação do serviço. A Figura 2 ilustra a 
categoria contato. 

 
Figura 3 - Contato indireto: oferta de produto e/ou serviço 

 
Fonte: (ESTÚDIO M2OC, 2020), adaptado pelo autor. 

 
Outros fatores relevantes em relação ao contato são o fato de que, para ser apelativo, o anúncio enfoca o 
olhar de oferta para suprir determinada demanda consumidora. Ainda que o foco não esteja no conteúdo, 
os recursos de conteúdo do painel publicitário utilizam elementos que reforçam a necessidade de 
envolvimento da publicidade, especificamente utilizar o fator humano, as crianças. Essas crianças não 
estão olhando para o espectador e não distraem a atenção do espectador para o conteúdo do 
serviço/produto, mas continuam atuando como elemento de sensibilização para o potencial do serviço. O 
objetivo, nesse sentido, é possibilitar a observação do todo e não de algum ator social. 
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Em relação à distância social, a imagem utiliza uma distância média entre...?, demonstrando uma 
movimentação em relação ao objeto e uma aproximação do espectador. Ainda que não haja um local 
específico – somente um contexto parcial, apresenta um possível plano de fundo, mas não uma localização 
espacial – é possível imaginar o painel publicitário como estando ao lado de uma rodovia movimentada, 
em que os carros passam a alta velocidade e o painel necessita estar posicionado de modo que sua 
visibilidade seja a melhor possível. No entanto, novamente por não ser o painel o foco, e sim o serviço, há 
uma distância média para não enfatizar o conteúdo do painel. Ainda, a distância média não é longe o 
suficiente para não ser legível o conteúdo promocional. A Figura 3 destaca a distância social. 

 
Figura 4 - Distância social 

Fonte: (ESTÚDIO M2OC, 2020), adaptado pelo autor. 
 

Em termos da atitude expressa na imagem, o ângulo oblíquo entre o espectador e o outdoor indica, 
inicialmente, um distanciamento não físico, mas social entre o objeto (o painel) e o espectador. Ainda o 
ângulo oblíquo, de não frontalização, serve para não focalização no conteúdo do painel, algo já verificado 
anteriormente, mas o serviço da empresa de publicidade. Esse ângulo dificulta a visualização dos textos e 
imagens do painel e faz com que observemos o todo da imagem. 

Em relação às relações de poder explicitadas na imagem, os papéis são claramente definidos pelo ângulo 
baixo do espectador, indicando que esse possui o olhar de cliente e consumidor, de quem busca 
determinado produto ou serviço para atender suas necessidades. O ângulo baixo indica também a forma 
como normalmente é visto o painel publicitário, o qual é posicionado em um lugar alto para alcançar a 
visibilidade, na posição que a maior parte dos espectadores têm contato com a imagem – de baixo para 
cima. 

 O ângulo baixo no qual é posicionado o espectador serve também para valorar o participante 
representado. Ao colocar o painel em posição alta, de destaque, enfatiza-se o poder e a imponência do 
serviço diante de potenciais consumidores. Sendo uma publicidade de uma publicidade, a imagem e o 
painel são responsáveis por vender o serviço prestado pela empresa de marketing. Esse aspecto de 
duplicidade intencional promovido pela empresa é uma estratégia de venda muito interessante, 
favorecendo o alcance do objetivo sociocomunicativo do gênero. 

Ainda, essa estratégia busca fornecer condições para que o cliente veja o serviço como um todo, indicando 
uma boa qualidade do serviço. A posição de poder alto, destaca o alto agregado da publicidade produzida 
por aquela empresa específica diante de seus concorrentes. Nesse sentido, contratar um serviço dessa 
empresa significa adquirir um serviço de alto valor e alto potencial de retorno financeiro. 

A Figura 4 explicita os ângulos observados na imagem. 
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Figura 5 - Ângulos oblíquo e baixo 

Fonte: (ESTÚDIO M2OC, 2020), adaptado pelo autor. 
 

Ainda que não tenhamos analisado outros exemplares de publicidades para validação dos aspectos 
observados com características recorrentes e típicas dos gêneros dessa esfera, parece-nos que as escolhas 
de significados visuais realizadas indicam uma postura das publicidades em relação a seu público-alvo. No 
caso observado, a publicidade é elevada a um patamar de produto de excelência, com condições de 
satisfazer a necessidade do consumidor, o qual é colocado em posição de observador por meio do contato 
indireto. 

Mesmo que as publicidades necessitem engajar os possíveis consumidores, não necessariamente haverá 
aproximação entre o espectador e o objeto, isso é o que explicita a distância média indicada pela imagem. 
Essa distância média também marca o movimento próprio dos locais onde podem ser instalados os painéis 
publicitários. Estando em movimento os possíveis espectadores, a forma de visualização da publicidade 
será diferenciada em relação a imagens planejadas para observação estática e próxima, incluindo nesse 
ponto a quantidade de informação exposta, a organização dos elementos visuais e os recursos extras 
utilizados – como o fator humano observado no exemplar analisado. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, os significados interativos observados parecem construir uma imagem do que podemos esperar 
ao nos depararmos com exemplares de gêneros da esfera da publicidade. Utilizando análises breves como 
esta para fins pedagógicos, após análise e descrição do gênero com os alunos, será possível criar um 
ambiente de familiaridade com gêneros que utilizem estratégias similares a partir de provocações como 
por que os textos multimodais são populares, quais os objetivos implícitos e explícitos desses textos, entre 
outros elementos. 

Tendo conhecimento sobre como ler os gêneros da publicidade, os alunos poderão de antemão saber que 
serão colocados em posição de meros consumidores dos produtos e serviços ofertados nas mídias 
analógicas e digitais. A partir disso, a leitura e a consciência crítica poderão ser construídas e os 
estudantes poderão inserir-se de forma mais efetiva nas práticas sociais de suas comunidades, além de 
estarem aptos para o mundo do consumo na vida adulta e para uma possível escolha de um futuro 
profissional na esfera da publicidade, por exemplo. 
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Capítulo 22 
 

Cálculo de raiz enésima: Usando operações 
elementares 
 

Alexandre Duarte Washington 

Thiago Linhares Brant Reis 

 

Resumo: Desde a Antiguidade, já se conhece um algoritmo recursivo para o cálculo 

aproximado de raiz quadrada. Esse algoritmo é conhecido como processo babilônico, 

tendo sido publicado mais tarde na Alexandria por Herão. Trata-se de um caso particular 

do método de Newton para a obtenção de raiz de equação. A literatura mostra como, a 

partir desses processos, se constrói um método de passo único, mais adequado para 

determinadas finalidades práticas. O objetivo deste artigo é construir a generalização 

para o cálculo aproximado de raiz “qualquer” (enésima) também em passo único. A 

metodologia consiste em, através da literatura, analisar como funciona o processo da 

raiz quadrada segundo sua evolução nos três casos – Herão, Newton e passo único – e, a 

partir daí, efetuar a mesma mecânica para a raiz enésima. Como resultado, apresenta-se 

uma fórmula fechada para o cálculo aproximado de raiz enésima, da qual a raiz quadrada 

é um caso particular. Apresenta-se também a análise do erro, indispensável em questões 

de análise numérica. A conclusão do artigo é que é viável calcular uma raiz enésima em 

método de passo único com boa precisão. 

 

Palavras-chave: Raiz de equação, Herão, Newton. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a épocaa Babilônia (cerca de 1900 a.C.), já eram conhecidos algoritmos para o cálculo aproximado 
de raízes quadradas não exatas. Entretanto, o método mais conhecido foi publicado por Herão de 
Alexandria (10 d.C. – 80 d.C.), matemático e engenheiro grego. Seu nome também está associado à famosa 
fórmula que calcula a área de um triângulo, dadas apenas as medidas de seus lados. 

Os trabalhos de Herão dividem-se em duas classes: sobre Geometria e sobre Mecânica. Dos trabalhos 
geométricos, o mais importante denomina-se “A Métrica”, em três volumes, somente descoberto em 1896, 
na cidade de Constantinopla. É no Livro I desse trabalho que se encontra tanto a fórmula da área do 
triângulo quanto o processo de aproximação da raiz quadrada (EVES, 1995). Entretanto, provavelmente os 
babilônicos já conheciam o processo (CAMPOS, filho, 2005), por isso sendo referido muitas vezes como 
“processo babilônico”. Outro nome usual é “método das iterações”, uma vez que se trata de uma fórmula 
de recorrência, conforme será visto adiante. 

 

2. PROBLEMA MOTIVADOR 

Para efeito do cálculo rápido de raiz quadrada, o processo recursivo de Herão se converte em um processo 
de passo único, bastante prático. A motivação deste artigo é generalizar tal processo, obtendo-se um 
método inteiramente análogo para o cálculo de raízes de ordem superior. Assim como o caso particular (já 
conhecido), o caso geral, a ser demonstrado aqui, deve apresentar precisão satisfatória. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. CÁLCULO APROXIMADO DE RAIZ QUADRADA 

Dado a ∈ ℕ∗, deseja-se calcular o valor de √a dispondo-se apenas das quatro operações elementares: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. O processo babilônico pode ser expresso pelo algoritmo a 
seguir. 

 

Figura 1 – Algoritmo babilônico para cálculo de raiz quadrada 

Fonte: Fowler & Robson (1998) 

 

A ideia essencial do processo babilônico – expressa no loop do algoritmo – é a seguinte: se xn é uma 

aproximação para √a, então uma próxima e melhor aproximação é dada por xn+1 =
1

2
(xn +

a

xn
). 

 

O erro é calculado como o valor absoluto da diferença entre duas aproximações sucessivas. O controle do 
loop é através da comparação do erro com uma tolerância predeterminada. 
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Esse algoritmo foi implementado em linguagem Python (vide Apêndice) e foi testado em um interpretador 
gratuito on-line (OnlineGDB, 2021), com a = 3, produzindo o resultado mostrado a seguir. Na versão em 
Python, foram acrescentados um contador de iterações e a impressão dos resultados intermediários: 

 

Figura 2 – Saída do programa implementado em linguagem Python 

Fonte: teste realizado pelos autores 

 

 

3.2. MÉTODO PRÁTICO PARA EXTRAÇÃO DE RAIZ QUADRADA 

Em uma questão de concurso, por exemplo, não se dispõe de calculadora e muito menos de tempo para 
executar manualmente um algoritmo dessa forma. O que é ensinado por alguns professores de ensino 
médio e em alguns lugares na internet (AMORIM, 2019) é uma versão de passo único, descrita a seguir. 

Seja N o número natural não nulo do qual se deseja extrair a raiz quadrada e seja Q o quadrado perfeito 

mais próximo (superior ou inferior). Então a aproximação desejada é dada por: R =
N+Q

2√Q
. Isso é equivalente 

à fórmula babilônica. Por exemplo, para se calcular aproximadamente √17: 

 

 𝑁 = 17 

 𝑄 = 16 

 𝑅 =
𝑁+𝑄

2√𝑄
=

17+16

2√16
=

33

8
= 4,125 

 

Raiz arredondada para três casas decimais: √17 ≈ 4,123, o que mostra que a aproximação obtida é muito 
boa. 

 

3.3. A TEORIA DE NEWTON 

No século XVII, Isaac Newton generalizaria a questão da busca de raízes. Encontrar um valor para √a 
equivale a achar a raiz positiva da equação x2 − a = 0. Com efeito, a ideia de Newton se aplica a qualquer 
tipo de equação, seja algébrica ou transcendente. 

Seja uma função f: D ⊂ ℝ → ℝ. O método de Newton para se encontrar uma solução da equação f(x) = 0 
em um intervalo I = [a, b] ⊂ D é baseado em tangente, ou seja, em derivada. As condições do método e o 
controle do erro podem ser encontrados em (CAMPOS, filho, 2005, pp. 308-312). A fórmula de recorrência 
é a seguinte: 

 

𝑥𝑚+1 = 𝑥𝑚 −
𝑓(𝑥𝑚)

𝑓′(𝑥𝑚)
, m = 0,1,2, … 
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Como aproximação inicial, usa-se qualquer valor x0 ∈ ]a, b[. No caso particular em que f(x) = x2 − a, uma 

raiz da equação é √a. Usando-se a formulação acima, pode-se mostrar sem grande dificuldade que a 
fórmula de Newton recai no processo babilônico. O raciocínio agora é o seguinte: se através do método de 
Newton chega-se a um processo para extração de raiz quadrada via operações elementares, então se pode 
chegar também a um processo análogo para extração de raiz enésima. 

 

3.4. CÁLCULO DE RAIZ ENÉSIMA PELO MÉTODO DE NEWTON 

Dados a, n ∈ ℕ∗ com n ≥ 2, deseja-se calcular o valor de √a
n

 dispondo-se apenas das quatro operações 
elementares. Isso equivale a encontrar uma solução da equação f(x) = 0 considerando-se f(x) = xn − a. A 
derivada dessa função é dada por f ′(x) = n ⋅ xn−1. Aplicando-se Newton: 

 

𝑥𝑚+1 = 𝑥𝑚 −
𝑓(𝑥𝑚)

𝑓′(𝑥𝑚)
⇒ 𝑥𝑚+1 = 𝑥𝑚 −

𝑥𝑚
𝑛 − 𝑎

𝑛 ⋅  𝑥𝑚
𝑛−1

⇒ 

𝑥𝑚+1 = 𝑥𝑚 −
1

𝑛
(𝑥𝑚 −

𝑎

𝑥𝑚
𝑛−1

) 

Pode-se usar como primeira aproximação 𝑥 = 𝑎 𝑛⁄ , por simples analogia com o processo babilônico; ou 
então o número natural cuja enésima potência mais se aproxima de (𝑎). 

 

3.5. MÉTODO PRÁTICO PARA EXTRAÇÃO DE RAIZ ENÉSIMA 

O objetivo é deduzir uma fórmula de passo único para obtenção da raiz enésima, tal qual a fórmula já 
existente para a raiz quadrada. Para começar, vamos simplificar a fórmula anterior (já que somente será 
usado um passo), chamando de x a primeira aproximação e de R a raiz enésima procurada: 

 

𝑅 = 𝑥 −
1

𝑛
(𝑥 −

𝑎

𝑥𝑛−1
) 

Após algum algebrismo, chega-se a: 

 

𝑅 =
(𝑛 − 1)𝑥𝑛 + 𝑎

𝑛𝑥𝑛−1
 

Multiplicando-se o numerador e o denominador por x: 

 

𝑅 =
(𝑛 − 1)𝑥𝑛+1 + 𝑎𝑥

𝑛𝑥𝑛
⇒ 𝑅 =

[(𝑛 − 1)𝑥𝑛 + 𝑎] 𝑥

𝑛𝑥𝑛
 

 

Seja N = a o número do qual se deseja extrair a raiz enésima e seja P = xn a enésima potência mais 
próxima. A partir da fórmula anterior, deduz-se que uma aproximação R é dada por: 

 

𝑅 =
[(𝑛 − 1)𝑃 + 𝑁] √𝑃

𝑛

𝑛𝑃
 

Deve-se observar que a fórmula do processo babilônico é um caso particular da fórmula acima (n = 2). 

Como exemplo de aplicação da mesma, calcula-se aproximadamente o valor de √150
7

: 
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 𝑁 = 150 

 𝑃 = 128 (pois 27 = 128 enquanto que 37 = 2187) 

 𝑅 =
[(6)⋅128+150]⋅2

7⋅128
=

1836

896
≈ 2,0491071429 

O valor obtido com uma calculadora é: √150
7

≈ 2,045833001. O valor absoluto do erro relativo é 
(CAMPOS, filho, 2005): 

 

 

|𝐸| = |valor real − valor aproximado| ⇒ |𝐸| = 0,003274128 

 

4. RESULTADOS 

Em qualquer algoritmo de computação numérica, é importante estabelecer uma cota máxima para o valor 
absoluto do erro. Considerando que: 

 

O método de Newton tem convergência quadrática. Isso significa que, nas 
proximidades da raiz, o número de dígitos corretos da estimativa da raiz 
praticamente dobra a cada iteração. (CAMPOS, filho, 2005, p. 312). 

Isso significa que o método de Newton converge rapidamente, mas o que acontece neste caso em que a 
fórmula de aproximação utiliza somente um passo? Retomando-se a função 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛 − 𝑎, têm-se as 
derivadas: 𝑓′(𝑥) = 𝑛 ⋅ 𝑥𝑛−1 e 𝑓′′(𝑥) = 𝑛(𝑛 − 1) ⋅ 𝑥𝑛−2. Seja, pois, 𝑒𝑖  o valor da estimativa inicial. Como a 

raiz enésima exata não é conhecida (é o que se deseja calcular!), pode-se usar no lugar de √𝑁
𝑛

 a raiz 
enésima aproximada. Ainda de acordo com CAMPOS, filho (2005), vale que: 

 

|𝐸𝑚á𝑥| =
𝑓′′( √𝑁

𝑛
)

2𝑓′( √𝑁
𝑛

)
(𝑒𝑖)

2 

Após as simplificações: 

 

|𝐸𝑚á𝑥| =
(𝑛 − 1)(𝑒𝑖)

2

𝑅
 

 

Para a estimativa inicial, pode-se adotar 𝑒𝑖 = 𝑁 𝑛⁄ . Uma segunda maneira é usar 𝑒𝑖 = √𝑃
𝑛

, ou seja, o 
número natural mais próximo da raiz enésima.  Uma terceira é supor que, em módulo, a estimativa inicial 
difira do resultado final por não mais do que um erro positivo pequeno epsilon (0 < 𝜀 ≪ 1); por exemplo: 
𝜀 = 0,01. Então: |𝑒𝑖 − 𝑅| ≤ 𝜀 ⇒ |𝑒𝑖| ≤ |𝑅 + 𝜀|. 

As três escolhas foram tentadas e o resultado foi bastante grosseiro, não auxiliando na estimativa do erro; 

obteve-se |𝐸𝑚á𝑥| muito grande em comparação com o valor de 𝑅 ou √𝑁
𝑛

. Isso simplesmente mostra que a 
fórmula do erro de Newton não é adequada para um método de passo único. Propõe-se então adotar a 
seguinte abordagem direta: 
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|𝐸𝑚á𝑥| = |𝑒𝑖 − √𝑁
𝑛

| ≈ | √𝑃
𝑛

− 𝑅| ⇒ 

|𝐸𝑚á𝑥| ≈ | √𝑃
𝑛

−
[(𝑛 − 1)𝑃 + 𝑁] √𝑃

𝑛

𝑛𝑃
| ⇒ 

|𝐸𝑚á𝑥| ≈ | √𝑃 
𝑛

[1 −
(𝑛 − 1)𝑃 + 𝑁

𝑛𝑃
]| ⇒ 

|𝐸𝑚á𝑥| ≈ (
𝑃 + 𝑁

𝑛𝑃
) √𝑃 

𝑛
 

 

Aplicando-se essa fórmula ao exemplo do cálculo aproximado de √150
5

: 

 

|𝐸𝑚á𝑥| ≈ (
128 + 150

7 ⋅ 128
) ⋅ 2 ⇒ 

|𝐸𝑚á𝑥| ≈ 0,620535714 

 

Observa-se que |𝐸𝑚á𝑥| ≫ |𝐸| anteriormente calculado. Em suma, a fórmula acima obtém uma cota máxima 
para o valor absoluto do erro, de sorte que: 

 

 

√𝑁
𝑛

− |𝐸𝑚á𝑥| ≤ 𝑅 ≤ √𝑁
𝑛

+ |𝐸𝑚á𝑥|. 

 

 

O erro então está controlado e a fórmula de passo único mostra-se plausível. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método de passo único para obtenção de raiz quadrada tem sua origem na fórmula de recorrência do 
processo babilônico. 

A generalização para a raiz enésima foi conduzida segundo uma mecânica “natural”. O ponto de partida 
seria também uma fórmula de recorrência. Como o método babilônico é um caso particular do método de 
Newton, este foi usado para a obtenção da fórmula de recorrência. A redução da fórmula de recorrência à 
fórmula de passo único para a raiz enésima é inteiramente análoga à do caso particular da raiz quadrada, 
sendo aquele um pouco mais trabalhoso do que este. 

Por fim, a viabilidade da fórmula está atrelada ao controle do erro. Não tendo sido possível adaptar as 
fórmulas do erro do caso iterativo para o caso de passo único, obteve-se uma fórmula ad hoc, devidamente 
justificada e testada. 
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6. APÊNDICE 

Segue-se a transcrição do código em linguagem de programação Python para o processo babilônico. 

 

Figura 3 – Programa implementado em linguagem Python 

Fonte: implementado pelos autores 
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Capítulo 23 
 

Competências empreendedoras no âmbito do Ensino 
Técnico Integrado ao Ensino Médio (ETIM)  

 

Edison Feghali 

Roberto Kanaane 

 

Resumo: Este artigo apresenta como estudo de caso os cursos técnicos integrados ao 

ensino médio (ETIM) em uma escola técnica estadual (ETEC). Tem por objetivos 

identificar as competências empreendedoras de alunos dos cursos da modalidade ETIM 

e também verificar junto aos professores e alunos as práticas desenvolvidas frente ao 

empreendedorismo e startups. O método utilizado foi descritivo conjugado com estudo 

de caso; a abordagem qualitativa e técnicas envolvendo levantamento bibliográfico e 

pesquisa de campo. Observou-se na pesquisa a importância das práticas docentes para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras e concluiu-se que há necessidade de 

implementar de forma acentuada práticas de empreendedorismo e desenvolvimento de 

startups junto aos alunos. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional; Empreendedorismo; Competências 

Empreendedoras; Startups. 
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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração do artigo foi motivada pelo entendimento de que há necessidade de prover educação 
profissional para os alunos do ensino técnico integrado ao ensino médio (ETIM) visando prepará-los ao 
mundo do trabalho em constante transformação.   

A justificativa para escolha do tema Empreendedorismo no âmbito do ensino técnico está associada as 
tendências atuais de empreendedorismo e ecossistema de startups. 

Nos últimos anos uma revolução tecnológica começou a transformar o mundo do trabalho e os alunos dos 
cursos técnicos das escolas técnicas estaduais (ETEC) têm manifestado interesse por temas como 
empreendedorismo e startups. 

Diante do exposto, fica delineada a seguinte questão: Quais são as competências empreendedoras 
necessárias para a atuação profissional de alunos do curso da modalidade ETIM visando o 
desenvolvimento de startups?   

O estudo teve como objetivo geral identificar as competências empreendedoras de alunos dos cursos da 
modalidade ETIM em administração, eletrônica, informática, logística e mecânica. Como objetivo 
específico: verificar junto aos alunos e professores as práticas desenvolvidas frente ao empreendedorismo 
e startups. 

Para alcançar os objetivos, considerou-se a fundamentação teórica, a qual ancorou os temas associados ao 
estudo. Do ponto de vista da metodologia foram adotados o método descritivo conjugado ao método do 
estudo de caso e a abordagem qualitativa; tendo como técnicas o levantamento bibliográfico e pesquisa de 
campo com aplicação de questionários. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com o pensamento de Schumpeter (1988), o fenômeno do desenvolvimento econômico é uma 
mudança espontânea e descontínua nas atividades da vida econômica que altera do estado de equilíbrio 
de uma situação existente. O referido autor aborda o conceito sob um ponto de vista amplo, considera-se 
“empresários” todos que de fato são realizadores, podendo ser um acionista, um investidor ou um 
colaborador da empresa. 

Para Drucker (2002) inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, isso significa a maneira 
como eles exploram mudanças como oportunidades para diferentes negócios ou diferentes serviços e no 
caso das empresas para permanecer competitivas, talvez até para sobreviver, terão que se converter em 
organizações especialistas no conhecimento. 

Dornelas (2015) define empreendedorismo como fazer algo novo, diferente, mudar a situação atual e 
buscar novas oportunidades de negócio tendo como foco a inovação e a criação de valor.  

O estudo do referido pesquisador define oito tipos de empreendedores, a saber: empreendedor nato 
(mitológico); empreendedor que aprende (inesperado); empreendedor serial (cria novos negócios); 
empreendedor corporativo (intraempreendedor); empreendedor social (envolve-se em causas 
humanitárias); empreendedor por necessidade (cria o próprio negócio por falta de alternativa); 
empreendedor herdeiro (sucessão familiar) e empreendedor normal (planejado);  destaca-se que não 
existe um único tipo de empreendedor ou um modelo-padrão o que mostra que tornar-se empreendedor é 
algo que pode acontecer com qualquer indivíduo e depende de condições ambientais e influenciadores.  

Para Lopes (2017), no contexto atual da sociedade contemporânea e do conhecimento, muitos fatores 
contribuem para o surgimento do empreendedor, como a personalidade, família, etnia, cultura, religião, 
exposição a negócios, modelos, experiência de trabalho. Destacam-se as influências da educação e do 
treinamento que contribuem para encorajar o empreendedorismo, ao desenvolver atitudes, 
conhecimentos e habilidades, além da conscientização sobre as possibilidades de carreira de 
empreendedor. No âmbito dos negócios empresariais, as competências empreendedoras são importantes 
para o seu crescimento e sucesso. 

McClelland (1987) descreve as habilidades e características intrínsecas do comportamento de 
empreendedores de sucesso; sintetizadas em dez principais competências pessoais empreendedoras.  

No Quadro 1 é exposto o modelo proposto por McClelland (1987). 
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Quadro 1: Competências pessoais empreendedoras 

Busca de oportunidade e iniciativa 
Atitude proativa, capacidade de se antecipar e de criar 
oportunidades de negócios com novos produtos e serviços. 

Persistência Enfrentar obstáculos para atingir e superar objetivos. 

Comprometimento Colaboração e compromisso com as promessas acordadas. 

Exigência de qualidade e eficiência 
Melhorar continuamente o negócio, satisfazer e exceder as 
expectativas de clientes. 

Correr riscos calculados 
 

Assumir desafios com riscos moderados com boas chances de 
sucesso. 

Estabelecimento de metas 
 

Estabelecer objetivos claros e factíveis de curto e longo prazo. 

Busca de informações 
Atualizar de forma contínua os dados e   informações sobre o negócio 
e stakeholders. 

Planejamento e monitoramento 
sistemáticos 

Desenvolver a organização de atividades de forma objetiva, com 
prazos definidos e ter os resultados medidos e avaliados. 

Persuasão e rede de contatos 
 

Estratégia de influenciar e persuadir pessoas e se relacionar com 
pessoas chave com fins de atingir os objetivos do negócio. 

Independência e autoconfiança 
 

Autonomia para agir e manter confiança no sucesso. 

Fonte: Adaptado de McClelland (1987) 

 

Em continuidade a apresentação de modelos de competências, Cheetam e Chivers (1996) apresentam um 
modelo de competências profissionais com quatro componentes-chave: competências cognitivas 
(conhecimentos relacionados ao trabalho e a habilidade de colocá-los em prática); competências 
funcionais (desempenhar certas atividades de forma a produzir determinados resultados);  
competências comportamentais (adotar comportamentos adequados às situações de trabalho);  e 
competências de valores e ética (valores pessoais e profissionais apropriados e habilidade de fazer 
julgamentos claros).  

Destaca-se que tais competências apresentam consonância como no modelo de McClelland (1987). 

Ainda no referido assunto, Man e Lau (2008) conhecidos como os autores sintetizadores dos estudos de 
competências empreendedoras, destacam os seis tipos de competências, a saber: oportunidades 
(identificação, avaliação e busca); relacionamento (construção, manutenção e uso de redes de 
relacionamentos e de confiança); conceituais (pensamento intuitivo, visão de diferentes ângulos, 
inovação e avaliação de riscos);  administrativas (planejamento, organização, liderança, motivação, 
delegação e controle); estratégicas (visão, objetivos, posição de mercado, capacidades de negócio, 
mudanças estratégicas e resultados) e comprometimento (crenças, valores, objetivos, colaboradores e 
trabalho). 

Do exposto, tem-se as competências apresentadas pelos autores estrangeiros seminais, que compõe o 
modelo teórico da pesquisa, a saber: McClelland (1987), Cheetam e Chivers (1996), Man e Lau (2008), 
desta forma, o artigo reúne perspectivas do ponto de vista das escolas americana, europeia e asiática no 
tocante ao referido tema. 

Segundo Kanaane e Ortigoso (2018), a gestão da autoconfiança, autodireção e autocompromisso está 
relacionada com o surgimento de competências. A autoconfiança a partir do gerenciamento de atitudes e 
comportamentos agrega valor ao processo de autodesenvolvimento. A autodireção é um pré-requisito 
para as escolhas assertivas e alcance de melhores resultados. Do exposto, tem-se que a autodireção e o 
autodesenvolvimento estão relacionados com a responsabilidade em desenvolver continuamente o 
potencial e atuar de forma proativa, gera autocompromisso, indispensável para o gerenciamento de 
carreiras. 

Para Nakagawa (2012), o empreendedor de alta tecnologia precisa conhecer os fundamentos de gestão e 
modelagem de negócios para que não cometa erros primários como compor uma equipe constituída 
totalmente por cientistas, pesquisadores e engenheiros que tendem a priorizar a tecnologia em 
detrimento de processos administrativos e ferramentas de gestão empresariais.  

Schwab (2016) cita o relatório Future of the Jobs do Fórum Econômico Mundial de Davos sobre pesquisa 
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realizada com diretores de recursos humanos dos maiores empregadores da atualidade em dez indústrias 
e quinze países sobre o impacto no emprego, trabalho e competências até o ano 2020. Acredita-se que a 
demanda crescente será por habilidades de resolução de problemas complexos, competências sociais e de 
sistemas e uma demanda menor por habilidades físicas ou competências técnicas específicas. Dado o 
crescimento das mudanças tecnológicas, exigirá dos trabalhadores adaptar-se continuamente e aprender 
novas habilidades e abordagens dentro de uma variedade de contextos. 

Para Lastres e Albagli (1999), a visão dominante das dimensões das transformações das economias e 
sociedades no terceiro milênio com a tendência à virtualização impõe-se como técnico-econômica-
financeira o que exige um posicionamento competitivo e articulação com a economia global. Outras 
dimensões como social, política, ambiental e ético-valorativa vêm sendo marginalmente consideradas e 
coloca-se como desafio para a promoção do avanço do conhecimento e desenvolvimento humano 
considerando as múltiplas dimensões. 

Há muitas definições para o termo startup, mas uma delas tem sido aceita pela maioria dos especialistas, 
como sendo uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável, recorrente e 
lucrativo. (BLANK e DORF, 2014) 

Destaca-se que no âmbito do contexto das startups a incidência de empreendedores seriais, conforme 
Dornelas (2015), caracterizando o perfil de empreendedor que busca de forma acentuada a inovação.  

Ribeiro (2009), de acordo com Plonski e Carrer apresenta três espectros de atuação que a universidade 
pode assumir em relação ao empreendedorismo – a sala de aula; os laboratórios; e as incubadoras, 
visando gerar valor percebido pela sociedade através da incorporação em bens e serviços.   

Christensen (2013) relata sobre o dilema das inovações com tecnologias disruptivas. Inovações com 
melhoria incremental são tecnologias estabelecidas e conhecidas. Inovação disruptiva é um novo conceito 
de valor para designar um produto inovador feito de forma mais simples e barata para um nicho de 
mercado que antes não utilizava o produto causando diminuição no lucro dos concorrentes.  

O ecossistema de startups faz parte de um mundo em transformação com mudanças tecnológicas, 
culturais, sociais e financeiras cada vez mais incerto, volátil, complexo e ambíguo denominado mundo 
VUCA, que segundo Brasiliano (2015) expressa a complexidade da sociedade contemporânea dada a 
interdependência e a motricidade de fatores, situações que antes tinham pouco impacto. 

Para Fleury e Fleury (1997), o trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao 
cargo, mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em face de uma 
situação profissional cada vez mais mutável e complexa. Esta complexidade de situações torna o 
imprevisto cada vez mais cotidiano e rotineiro. 

 

3. MÉTODO 

O estudo contempla os métodos: exploratório, descritivo e estudo de caso.  
Para Yin (2010), o estudo de caso permite ao pesquisador identificar as características significativas dos 
eventos da vida real, como o comportamento individual e de grupos bem como processos organizacionais 
e administrativos além de verificar se há relação entre as variáveis analisadas. 
 
A abordagem utilizada foi qualitativa e segundo Sampieri (2010), as ideias do estudo de pesquisa 
aproximam realidades subjetivas gerando estímulo ao pesquisador na busca da resolução de problemas.  
 
Como técnicas e meios de investigação, foram utilizados levantamento bibliográfico e pesquisa de campo 
com aplicação de questionários. Os questionários foram aplicados com questões fechadas e abertas. Os 
resultados foram tabulados e calculada a percentagem. Adotou-se, também, a técnica de análise de 
conteúdo proposta por Bardin (2011) que caracteriza-se como um procedimento sistemático com a 
descrição do conteúdo dos questionários dispostos em categorias de acordo com os sujeitos de pesquisa 
com a finalidade de filtrar e classificar as informações contidas nos textos e transformá-las em uma 
descrição sucinta de características representativas do que se pretende alcançar com os objetivos da 
pesquisa. 
 
A amostra adotada, configura-se como não probabilística por conveniência do pesquisador de acordo com 
Vergara (2016) e os sujeitos de pesquisa foram os professores e os alunos dos cursos técnicos, modalidade 
ETIM. A amostra foi composta por 7 professores e 47 alunos, sendo 32% (15) alunos de logística; 21% 
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(10) alunos de administração; 21% (10) alunos de eletrônica; 17% (8) alunos de mecânica e 9% (4) 
alunos de informática; sendo 60% do gênero masculino e 40% feminino; com idade entre 18 e 19 anos e 
todos cursando o 3º. ano.  
O instrumento de pesquisa foi construído tendo como referência a proposta do professor Dr. David 
McClelland (1987) sobre as competências pessoais empreendedoras e utilizou o livre consentimento dos 
sujeitos de pesquisa. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto a análise dos questionários aplicados aos alunos e professores, tem-se as categorias: 1) 
Empreendedorismo; 2) Competências empreendedoras e 3) Startups. Para a categoria 
“Empreendedorismo”, selecionou-se no instrumento de pesquisa, questões com conteúdos semelhantes 
aos alunos e professores.  

No Gráfico 1, apresenta-se a questão relativa aos cursos dos alunos e a possibilidade de inserção no 
âmbito do empreendedorismo. 

 

Gráfico 1 – Inserção no âmbito do empreendedorismo 

 

Observou-se a opinião dos alunos respondentes em relação a questão: 45% “Às vezes”; 43% “Sempre”; 
13% “Raramente” e 0% “Nunca”. Os dados da pesquisa revelam que há possibilidade de inserção de alunos 
dos cursos ETIM no âmbito do empreendedorismo.  

Em complemento, solicitou-se aos alunos que aportassem comentários na questão apresentada no Gráfico 
1.  Dando continuidade, na Figura 1, apresenta-se um gráfico digital, também conhecido como nuvem de 
palavras e utilizou-se o Wordle®1, um programa on-line que cria nuvens de palavras. 
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Figura 1 – Categoria Empreendedorismo (Alunos) 

 

 

Dessa forma, desenvolveu-se uma nuvem de palavras que possibilitou registrar os comentários e o 
posicionamento dos alunos sobre o tema: empreendedorismo. 

Portanto, após análise da descrição do conteúdo dos questionários tem-se as citações relevantes dos 
respondentes para cada opção da questão: a) às vezes: “É incentivado a realização de projetos, os quais 
promovem o empreendedorismo e startups”; b) sempre: “Sim, haja vista que nos primeiros módulos do 
curso tivemos aula de gestão empresarial e nos motivou a conhecer o âmbito do empreendedorismo”; c) 
raramente: “Com exceção do TCC, o curso dificilmente possibilita oportunidades práticas. Além disso, não 
se apresentam estratégias reais para os negócios”. 

No Gráfico 2, apresenta-se as questões relativas à categoria empreendedorismo sob o ponto de vista dos 
professores respondentes. 

 

Gráfico 2 – Categoria Empreendedorismo (Professores) 

 

Observa-se que a opinião dos professores tende ao equilíbrio em relação as opções “Sim” e “Não”, porém, 
quando coloca-se a questão: Você participa no desenvolvimento de alguma startup com seus alunos? Tem-
se 86% “Nunca” e 14% “Às vezes”, o que reforça a citação de um dos alunos respondentes que o curso 
dificilmente possibilita oportunidades práticas. 

Para a categoria “Competências Empreendedoras”, apresenta-se na Tabela 1, as competências pessoais 
empreendedoras do instrumento de pesquisa tendo como referência a proposta de McClelland (1987). 

 

Tabela 1 – Concepção de competências empreendedoras 
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Competências Alunos Professores 

Busca de oportunidade e iniciativa 97,9% 100,0% 

Persistência 87,2% 100,0% 

Comprometimento 83,0% 85,7% 

Exigência de qualidade e eficiência 59,6% 71,4% 

Correr riscos calculados 48,9% 42,9% 

Estabelecimento de metas 83,0% 85,7% 

Busca de informações 78,7% 85,7% 

Planejamento e monitoramento sistemáticos 55,3% 85,7% 

Persuasão e rede de contatos 61,7% 42,9% 

Independência e autoconfiança 66,0% 71,4% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Considerando-se na tabela uma aprovação em comum acima de 80% para ambos, alunos e professores, 
destaca-se como competências essenciais: “Busca de oportunidade e iniciativa”; “Persistência”; 
Comprometimento” e “Estabelecimento de metas”. 

Em complemento, solicitou-se aos professores que aportassem comentários à questão:  destaque as 
práticas (estratégias e técnicas) utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento de competências 
empreendedoras. Após análise da descrição do conteúdo dos questionários, observou-se a opinião dos 
professores: P1 “trabalhar com desenvolvimento de projetos estimula o desenvolvimento de 
competências empreendedoras”; P2 “estudos de casos sobre novas tecnologias, desenvolvimento de 
projetos, ...”; P3 “aprendizagem ativa”; P4 “trabalhos individuais e em grupos para desenvolvimento de 
temas específicos” e P5 “treinamento para o investimento no desempenho da equipe”. 

 Para a categoria “Startups”, apresentou-se aos alunos a questão: O que você concebe por startup? Tem-se 
as citações relevantes dos respondentes: A1 “conjunto de pessoas que concebem uma iniciativa pra mudar 
o mundo”; A2 “startup é uma empresa emergente, cuja ideia de negócio é uma ideia focada em uma base 
tecnológica”; A3 “pessoas unidas por um propósito, geralmente voltado aos negócios, que atuam em 
ambiente de incerteza”; A4 “uma empresa que busca tecnologia e inovação sempre” e A5 “empresa com 
modelo repetível e escalável”. 

  Na sequência, apresentou-se aos alunos e professores a questão: você conhece o termo incubadora? Os 
alunos responderam 22% “Sim” e 78% “Não”; e os professores responderam 71% “Sim” e 29% “Não”. 
Portanto, levando-se em consideração ambas as questões, os dados da pesquisa evidenciaram que há 
interesse dos alunos e necessidade de apreender o conhecimento e por parte dos professores há 
oportunidade de comunicá-lo em suas práticas docentes. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho buscou-se identificar as competências empreendedoras de alunos dos cursos de ensino 
técnico da modalidade ETIM. A partir dos dados de pesquisa foi possível identificar a importância das 
práticas docentes para o desenvolvimento de competências empreendedoras. Assim, é possível inferir que 
o processo de ensino estimula o desenvolvimento de competências empreendedoras, através de trabalhos 
individuais e em grupos com alunos para o desenvolvimento de projetos e conhecimento de novas 
tecnologias. As limitações do estudo são principalmente relacionadas por tratar-se de estudo preliminar 
de caráter exploratório. Observou-se assim que há necessidade de implementar de forma acentuada 
práticas de empreendedorismo e desenvolvimento de startups junto aos alunos visando o 
desenvolvimento de competências empreendedoras e prepará-los ao mundo do trabalho em constante 
transformação.  

Concluiu-se que os objetivos do estudo foram alcançados e também da necessidade de ampliar os estudos 
para outras unidades e modalidades de cursos. 
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Capítulo 24 
 

Educação financeira: Algumas revelações expressas 
em documentos curriculares oficiais 
 

Eliane Pelity Eloi  

Cintia Aparecida Bento dos Santos 

 

Resumo: Esta proposta de comunicação trata-se de um recorte de pesquisa em 

andamento desenvolvida no âmbito de um Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências e Matemática de uma Universidade Privada da cidade de São Paulo. 

Nosso objetivo é apresentar sinteticamente parte de nossa investigação sobre o que 

revelam os documentos curriculares oficiais sobre o ensino da Educação Financeira, ou 

seja, como esta temática se apresenta inserida no currículo escolar. Para atingir nosso 

objetivo nos pautamos em uma pesquisa qualitativa com método de analise documental, 

pois nossos objetivos de análise nesta etapa são os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

a Base Nacional Comum Curricular no que tangem aos anos finais do Ensino 

Fundamental. Ao final apresentamos algumas considerações sobre o papel que a 

Educação Financeira apresenta nestes documentos, bem como algumas reflexões se 

houve uma maior ampliação desta temática de um documento para o outro. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Financeira; Documentos Curriculares 

Oficiais. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nosso interesse pela Educação Financeira vem do fato de que está contido nas aulas de Matemática além 
de ser uma temática que requer a utilização de diversas ferramentas matemáticas também se constitui 
num conteúdo que pode levar educandos a ter uma compreensão social mais ampla sobre o mundo que 
estão inseridos, lhes proporcionando não autonomia em suas tomadas de decisões, mas também uma 
forma de utilizarem em sua vida a Matemática aprendida na escola. 

Segundo Traldi (2018), educar financeiramente é fazer entender sobre os problemas e as dificuldades 
adquiridas, alertando sobre a necessidade de aprender a poupar, salientando que, embora o ato de 
consumo seja um ponto importante tanto para um país, quanto para o indivíduo, este deve saber 
organizar-se financeiramente, de forma que o dinheiro que recebe deve servi-lo e não o contrário. 

Neste contexto concordamos com Negri (2010) que afirma que educar financeiramente é: 

 

[...] é um processo educativo que por aplicação de métodos próprios, pelos 
quais as pessoas de diversas idades, níveis sociais, raça ou cor, permite que as 
pessoas desenvolvam atividades que auxiliam na manipulação do seu dinheiro 
ou títulos que as representem, são informações e formações importantes para 
que as pessoas exerçam uma atividade, um trabalho, uma profissão e lazer, 
tendo acesso ao bem-estar, que faz com que os seres humanos tenham vontade 
para vencer as dificuldades do dia a dia. (NEGRI, 2010, p.19) 

 

A Educação Financeira sustenta a ideia de que de nada servirá gastos maiores do que os ganhos e, que 
para tanto, faz-se necessário à prática de um equilíbrio baseado em um planejamento diário, onde a ação 
de poupar deve estar alinhada à ação do saber aplicar, visto que, se essa última for destinada em lugar 
equivocado, possivelmente renderá menos do que a inflação estiver consumindo.  

Para que o educando no Ensino Básico aprenda a administrar financeiramente suas perdas e ganhos, deve 
entender que as decisões que precisará tomar a respeito do que fazer em relação ao seu dinheiro no 
presente, deverão estar sempre alinhadas a uma prática de consumo consciente, gerenciando riscos, por 
intermédio de projeções de casos que o levem a refletir sobre possíveis malefícios que possam ser 
evitados a partir da sua realidade atual (TRALDI, 2018). 

Dessa forma, deve-se atentar a questionamentos sobre qual seria o melhor investimento sem correr 
grandes riscos ou ainda; se compras parceladas servem como melhores alternativas quando não se está de 
posse do valor integral na ocasião. 

Visando o crescimento socioeconômico de uma nação, deveríamos refletir a respeito da disciplina de 
Matemática estar aliada a Educação Financeira, tendo em vista que as experiências vivenciadas no interior 
da sala de aula, onde os educandos se sentem à vontade para levantar questões sobre suas finanças 
pessoais e/ou investimento que cogitam realizar. 

A Educação Financeira, aliada a outras disciplinas do Ensino Básico, poderá auxiliar no aprendizado, 
contextualizando as questões financeiras do cotidiano, considerando que hábitos são aprendidos na 
infância, não só falando sobre números, mas também de comportamento. 

Dessa forma e com interesse nesta temática esta comunicação tem o propósito de apresentar um recorte 
de uma pesquisa em desenvolvimento em um Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática 
desenvolvido em uma Universidade privada da cidade de São Paulo em que temos como objetivo 
apresentar sinteticamente parte de nossa investigação sobre o que revelam os documentos curriculares 
oficiais sobre o ensino da Educação Financeira, ou seja, como esta temática se apresenta inserida no 
currículo escolar. Para atingir nosso objetivo nos pautamos em uma pesquisa qualitativa com método de 
analise documental, pois nossos objetos de análise nesta etapa são os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no que se referem aos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

 

  



Educação Contemporânea - Volume 31 

 

 

183 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação Financeira pode ser benéfica para a vida do indivíduo e também pode auxiliar no 
desenvolvimento do país, saber poupar e saber como e quando gastar de forma consciente é importante 
para se estabelecer economicamente. Segundo Traldi (2018) podemos encontrar várias “armadilhas” com 
as propagandas oferecendo um desconto que às vezes está mapeado por um aumento, exemplo, oferta de 
um produto que custa R$ 25,00 com desconto de aproximadamente 20% e saí por R$ 20,00, mas o preço 
antes do aumento era de R$ 20,00, esse desconto mostra que primeiro ocorreu um aumento para depois 
ofertar o desconto. Peretti (2008) descreve o papel da Educação Financeira: 

 

É proporcionar uma mentalidade inteligente e saudável sobre dinheiro. É criar 
consciência dos limites. É saber ganhar, gastar, poupar, investir e doar dinheiro. 
É a capacidade de administrar o seu rico dinheiro. É fazer tudo o que se deseja 
com responsabilidade, ética e maturidade. Educação Financeira é despertar 
para a inteligência financeira, ou seja, dinheiro trabalhando para você. Ser 
inteligente é ser capaz de responder o que a vida nos propõe. É saber plantar 
depois colher. É criar o hábito de poupar para aprender a investir. É criar a 
independência financeira. (PERETTI, 2008, p.17) 

 

Hoje com a globalização e com auxílio das tecnologias, a Educação Financeira tornou-se acessível para a 
compreensão e auxílio na vida pessoal, ajudando para o crescimento da sociedade. A Educação Financeira 
é uma discussão em vários países. Conforme o Banco Central do Brasil, o ENEF (Estratégia Nacional de 
Educação Financeira) foi instituído por decreto presidencial e tem como objetivo, promover a Educação 
Financeira, aumentar a capacidade do cidadão para realizar escolhas conscientes e contribuir para a 
eficiência e a solidez do mercado financeiro. A ENEF pretende chegar os alunos do ensino básico, sob 
orientação do Ministério da Educação (MEC), como isso a realidade da Educação Financeira estará cada 
vez mais presente nas escolas, foi elaborado um Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) que é 
responsável pela direção, supervisão e promoção da ENEF (TRALDI, 2018). 

O objetivo da Educação Financeira no ensino básico está em formar alunos conscientes para administrar o 
seu dinheiro, para que possam ser consumidores responsáveis e assim planejar sua vida econômica. A 
Educação Financeira pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento, o educando pode resolver 
problemas, criar hábito de investigação e analise e saber enfrentar situações novas e ter uma visão critica 
da realidade. A importância da Educação Financeira é um fato relevante. Em 2005 a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apresentou um documento com uma série de 
recomendações aos governos dos países membros ou não-membros, com o título “Recomendações sobre 
os princípios e boas práticas para a Educação Financeira e consciência”, algumas recomendações são de 
oferecer para as universidades e colégios cursos de Educação Financeira e se possível incluir no currículo 
como elemento obrigatório. 

A Educação Financeira é o processo pelo qual os consumidores financeiros/ investidores melhoram a sua 
compreensão sobre os conceitos e produtos financeiros e, através da informação, instrução e/ou 
aconselhamento objetivos, desenvolvam as habilidades e a confiança para tomar consciência de riscos e 
oportunidades financeiras, para fazer escolhas informadas, saber onde buscar ajuda e tomar outras 
medidas eficazes para melhorar a sua proteção e o seu bem-estar financeiro (OCDE, 2005). 

Pesquisas atualmente discutem o papel da Educação Financeira na Educação Básica e apontam diferentes 
metodologias de ensino para seu desenvolvimento em sala de aula, bem como chamam atenção para a 
importância desta temática e seu papel na formação dos alunos no ambiente escolar. A pesquisa de Traldi 
(2018) nos revela de forma clara este cenário, que ao realizar um mapeamento no Banco de dissertações 
teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no período de 2009 a 
2017 levantou e analisou 20 pesquisas que versam sobre a Educação Matemática Financeira. Diante deste 
cenário Traldi (2018) verificou que diante das problemáticas e entendimentos citados nas pesquisas entre 
2009 e 2017 em relação à Educação Financeira, aponta-se para a necessidade de uma reformulação 
curricular; revisão de material didático existente; treinamento do corpo docente; utilização de temas 
transversais abordando a Educação Financeira desde as situações mais simples até as mais complexas de 
acordo com o avanço dos anos escolares, não se esquecendo da necessidade do conhecimento histórico da 
moeda e a utilização da mesma dentro de um contexto de vida da clientela atendida. 
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Diante destas leituras de pesquisas que realizamos, elas corroboram com a nossa ideia de que a Educação 
Financeira por ter um papel importante na formação dos estudantes precisa de uma maior abrangência 
institucional nas escolas. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa que é aqui relatada é qualitativa com a técnica de análise documental, para a qual escolhemos 
analisar os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental e a Base Nacional Comum 
Curricular. 

A pesquisa qualitativa possibilita a não preocupação com a representatividade numérica, mas com o 
aprofundamento da compreensão dos dados obtidos. Esse tipo de pesquisa parte de questões amplas que 
vão sendo respondidas no decorrer da investigação. O estudo qualitativo pode, no entanto, ser conduzido 
através de diferentes caminhos. Considerando que a abordagem qualitativa, enquanto exercício de 
pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada permite que a imaginação e a 
criatividade levem os investigadores a proporem trabalhos que explorem novos enfoques. 

De acordo com Oliveira (2007) o exame de materiais de naturezas diversas, que ainda não receberam um 
tratamento analítico, ou que podem ser examinados, buscando–se interpretações novas ou 
complementares, constitui o que vamos denominar pesquisa ou técnica documental. 

Antes de mostrarmos como foram feitas as análises, vamos descrever brevemente o que é documento, 
pesquisa documental e sua relevância para este trabalho. 

Segundo a Norma Brasileira (NBR) 6023 (2002), documento é:  

 

Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, 
que possa servir para consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, manuscritos, 
registros audiovisuais e sonoros, imagens, sem modificações, 
independentemente do período decorrido desde a primeira publicação. (NBR, 
2002, p. 2) 

 

Pardinas (1993), em seu livro Metodologia y técnicas de investigación em ciências sociales, mostra as 
diferentes metodologias e técnicas de pesquisa social. Segundo ele:  

 

Observación Documental: este tipo de observaciones o de datos, como ya 
indicamos, está contenido em escritos de diversos tipos. La escritura, la 
imprenta, los modos de comunicación escrita, son también condutas humanas. 
(PARDINAS, 1993, p. 93) 

 

Pardinas (1993) permite compreender que os documentos são todas as realizações produzidas pelo 
homem, revelando indícios de suas ações e apontando suas ideias e opiniões de vida. 

De acordo com Bravo (1991), a pesquisa documental permite a investigação de determinada problemática, 
não em sua interação imediata, mas de forma indireta, por meio do estudo dos documentos que são 
produzidos pelo homem, e, por isso, revelam o seu modo de ser, viver e compreender um fato social. 
Estudar documentos implica fazê-lo a partir do ponto de vista de quem os produziu; isso requer cuidado e 
perícia por parte do pesquisador para não comprometer a validade do seu estudo. 

Segundo Calado e Ferreira (2004), os documentos são fontes de dados brutos para o investigador, e a sua 
análise implica um conjunto de transformações, operações e verificações realizadas a partir dos próprios 
documentos com a finalidade de ser-lhes atribuído um significado relevante em relação a um problema de 
investigação. 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de informações que deles 
podem ser extraídas e resgatadas justifica o seu uso em várias áreas das Ciências Humanas e Sociais, 
porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização 
histórica e sociocultural. Por exemplo, na reconstrução de uma história vivida:  



Educação Contemporânea - Volume 31 

 

 

185 

[..] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em 
qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois 
não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade 
humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele 
permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas num 
passado recente. (CELLARD, 2008, p. 295)  

 

Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa é que eles permitem acrescentar a dimensão do 
tempo à compreensão do social. A análise documental favorece a observação do processo de maturação ou 
de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, 
entre outros.  

A análise documental no contexto da metodologia qualitativa para Corsetti (2005) é muito mais que 
localizar, identificar, organizar e avaliar textos, sons e imagem. Funciona como expediente eficaz para 
contextualizar fatos, situações, momentos. Consegue, dessa maneira, introduzir novas perspectivas em 
outros ambientes, sem deixar de respeitar a substância original dos documentos. 

Finalmente, de acordo com Gil (2008), a pesquisa documental apresenta algumas vantagens por ser fonte 
rica e estável de dados; não implica altos custos, não exige contato com os sujeitos da pesquisa e 
possibilita uma leitura aprofundada das fontes. Esse tipo de pesquisa é semelhante à pesquisa 
bibliográfica e o que as diferencia é a natureza das fontes, sendo material que ainda não recebeu 
tratamento analítico ou que ainda pode ser reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. 

 

4. ANÁLISE DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, mais conhecidos como PCN, documento expedido pelo Governo 
Federal, são as diretrizes gerais para a organização dos currículos do Ensino Fundamental e Médio. 
(BRASIL, 1998, p. 57)17  

Consultando o caderno de introdução aos PCNs, 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental (volume 01), 
encontramos a abordagem dos temas transversais, cujo interesse desta pesquisadora foi de encontro ao 
assunto denominado “Trabalho e Consumo”, que permite incorporar questões como o ambiente de 
incerteza do mundo atual, com suas rápidas transformações tecnológicas e sociais, desigualdade no 
consumo de bens e serviços, enfim, dilemas que a globalização impõe a toda sociedade. (BRASIL, 1998, p. 
68)  

Um estudo que permita a discussão dos temas transversais possibilita que assuntos econômico-
financeiros sejam abordados pelas diferentes óticas da matemática, história e geografia, por exemplo. 

Partindo do pressuposto que as crises econômicas afetam a disponibilidade de recursos financeiros em 
posse da sociedade, questão cotidianamente noticiada pelos jornais e, portanto, replicada em livros 
didáticos das ciências humanas e sociais, dão subsídios para os docentes de matemática ambientarem seus 
alunos no tocante aos juros simples, no Ensino Fundamental, que por sua vez, evoluirão para os juros 
compostos, agora no Ensino Médio. 

Trabalhando a matemática de forma diferente ao tradicional, incorporando a realidade e inovando com 
atividades lúdicas, como por exemplo, bingos, jogos educativos e até mesmo o uso da calculadora como 
uma ferramenta para ser trabalhado em sala de aula. 

A pluralidade de abordagens por intermédio de disciplinas distintas enriquece o aprendizado, 
fortalecendo vínculos da teoria da sala de aula com a prática no cotidiano desses alunos. 

O exemplo citado com conceitos próprios da economia, também é adaptável para muitas outras questões 
sociais como a preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, etc. 

 

                                                                    

17 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN). Disponível em:  

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-01-introducao-aos-pcn.pdf 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-01-introducao-aos-pcn.pdf
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5. ANÁLISE DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

A BNCC, sigla para a Base Nacional Comum Curricular, é um documento de caráter normativo, homologado 
pelo Ministério da Educação, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, portanto ensino fundamental e 
médio, de referência obrigatória para as redes pública e privada, “orientado pelos princípios éticos, políticos 
e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN)”. (BRASIL, 
2017, p. 7)18  

Esse documento, sistematizado em 2017, propõe cinco unidades temáticas, dentre elas: Números, Álgebra, 
Geometria, Grandezas e medidas e Probabilidade e Estatística, todavia, neste trabalho, iremos destacar a 
unidade Números, uma vez que é o tema que mais possui aderência com a educação financeira. 

A unidade temática Números estuda conceitos básicos de economia e finanças, que é o ponto de partida 
para a Educação Financeira ensinada para os alunos nas escolas. 

Os assuntos que abordam as taxas de juros, aplicações financeiras e impostos são estudados com enfoque 
interdisciplinar, ou seja, há uma ligação com outras disciplinas e até mesmo a experiência de vida desses 
alunos, como facilitador de aprendizagem. 

Questões culturais, sociais, políticas e psicológicas permitem relacionar a educação financeira com a 
História e Geografia, por exemplo, uma vez que as relações humanas no decorrer do tempo e do espaço 
geográfico permitem trazer explicações sobre a Economia real, produção industrial, taxa de desemprego, 
inflação, que fatalmente interferem em um pregão da Bolsa de Valores, como podemos verificar 
diariamente no noticiário televisivo, internet, e outras mídias.  

Em nossa análise prévia pudemos observar como são tratados os objetos de conhecimento com ênfase em 
cada ano escolar na BNCC, que apresenta a progressão para o trabalho com a porcentagem a partir do 6º 
ano do Ensino Fundamental. Verificamos que este mesmo conteúdo aparece em outros anos, todavia a 
expectativa de aprendizagem aumenta a cada nova etapa de escolarização. 

Tais habilidades propostas pela BNCC relacionadas aos correspondentes períodos do Ensino Fundamental 
se encontram transcritas no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Habilidades propostas pela BNCC 

Ano do 
EF 

Habilidades 

6º 
Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, 
sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em 
contextos de educação financeira, entre outros. (Habilidade EF06MA13) 

7º 
Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e 
decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de 
educação financeira, entre outros. (Habilidade EF07MA02) 

8º 
Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias 
digitais. (Habilidade EF08MA04) 

9º 
Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais 
sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias 
digitais, no contexto da educação financeira. (Habilidade EF09MA05) 

Fonte: Brasil (2017) 

Como podemos perceber, o tema da educação financeira recebeu um novo destaque, sendo enfocada de 
forma diferente. Ao invés da simples matemática financeira, o assunto foi remodelado com a necessidade 

                                                                    

18 Base Nacional  Comum Curricular (BNCC). Disponível em:  

 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf 
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de transformar os alunos em cidadãos mais críticos, com melhor consciência no trato com as finanças 
pessoais, facilitando seus planejamentos, investimentos, enfim, a própria gestão de recursos, sejam 
financeiros ou não.19 

Além do contexto social em que se insere o aluno, utilizando a matemática financeira como ferramenta, 
relacionando a matemática com outras disciplinas, é possível mostrar que a educação financeira não é um 
assunto isolado, e sim que o instrumental matemático é importante suporte para a tomada de decisão, cuja 
aprendizagem deve ser realizada de forma próxima da realidade dos alunos, aproximando-os dos 
conteúdos com habilidade que os contagie, ensinando-os que a matemática, apesar de ser uma ciência 
exata, tem forte relação com as demais ciências e mais ainda, com o próprio dia a dia das famílias.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar os PCNs e a BNCC, pudemos perceber que em ambos esses documentos há referências à 
Educação Financeira, todavia com ligeiras nuances, com os PCNs tratando do assunto na transversalidade, 
ao passo que a BNCC é mais robusta no que tange ao objeto deste artigo, dado o fato de proporcionar a 
unidade Números, que trouxe mais conteúdo e esta pesquisa. 

Nos PCNs este trabalho preferiu ir ao encontro dos temas transversais onde o professor pode ajustar as 
suas aulas com o tema abordado no momento, sem desprezar a integração com as outras áreas do 
conhecimento, que na experiência profissional desta pesquisadora, verificou-se que a História e a 
Geografia em sala de aula muito contribuem para explicar a realidade sócio-econômica, implantando nos 
alunos conceitos de economia e finanças de forma qualitativa, ao passo que a Matemática, com o seu 
conjunto de métodos específicos, enriquecem a interpretação fornecendo o instrumental prático 
quantitativo para desenvolver habilidades em calcular taxas de juros, comparação de investimentos, 
análise de financiamentos, enfim, uma gama de situações em que essas diversas ciências podem e devem 
fortalecer a mentalidade mais crítica em relação à vida cotidiana. 

Na BNCC, o enfoque é maior, além da tradicional ideia da proporcionalidade que também é abordada nos 
PCNs, identificamos a gradativa aprendizagem da porcentagem, a partir do 6º ano, com associações, uso de 
calculadora, estratégias, etc, Reforça-se novamente a parceria com outras disciplinas, contudo como 
percebemos na tabela disponibilizada anteriormente, as habilidades financeiras se encontram mais 
explícitas na BNCC do que nos PCNs, e este maior destaque advém do fato de que os alunos deverão ser 
mais capazes de tomar decisões em diversos contextos, tendo noção temporal das decisões adotadas no 
presente com os seus reflexos futuros. 

Ao passo de que nos PCNs os exercícios eram trabalhados de forma mais mecânica, por assim dizer, 
repetitiva, na BNCC a intenção é a de trabalhar com situações-problema e a cada ano em que o aluno 
progride escolarmente, o conteúdo acumulado se aprofunda, melhorando o entendimento do tema 
abordado neste trabalho. 

Salvo melhor juízo, o parecer desta pesquisadora é de que a educação financeira pode e deve ser abordada 
paulatinamente, adaptando a matemática financeira com as situações-problemas.  

A experiência profissional ensinou que os alunos têm mais aderência ao tema quando expostos a casos que 
retratam as suas realidades. Sendo assim, os conceitos matemáticos são aprendidos mais facilmente, 
eliminando ou mitigando gargalos que impedem a resolução das atividades, uma vez que o envolvimento 
deles torna-se maior, trazendo uma relação de cumplicidade mais duradoura. 
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MARIA CÉLIA DA SILVA GONÇALVES (ORGANIZADORA) 

Pós-doutorado em Educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Estágio Pós-doutoral em 
Economic History Department of Law, Economics, Management and Quantitative Methods-DEMM 
da Università degli Studi Del Sannio - UNISANNIO-(Benevento, Italy). Visiting Professor da 
Università degli Studi Del Sannio - UNISANNIO. Pós-doutoranda em História pela Universidade de 
Évora em Portugal. Possui doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (2010),mestrado 
em História pela Universidade de Brasília (2003), especialização em História pela Universidade 
Federal de Minas -UFMG (1998). Graduação em Geografia(2012) pela Faculdade Cidade de João 
Pinheiro (FCJP) Complementação em Supervisão Escolar(1993) pelas Faculdades Integradas de São 
Gonçalo, graduação em em História (1991) e em Estudos Sociais (1989) pela Faculdade do Noroeste 
de Minas. Atua como professora de História do Direito, Sociologia e Metodologia Científica Faculdade 
do Noroeste de Minas (FINOM). Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica e 
Professora de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos cursos de Pedagogia, Administração da 
Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP). Avaliadora do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior do Ministério da Educação - MEC/INEP. Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio 
Cultural de João Pinheiro(MG). Atualmente é pesquisadora do Comunidade Escolar: Encontros e 
Diálogos Educativos - CEEDE, do Programa de Pós- Graduação em Educação da UCB .Membro da 
KINETÈS - Arte. Cultura. Ricerca. Impresa (UNISANNIO). Investigadora visitante no CIDEHUS - 
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora em Portugal. 
Ocupante da cadeira de número 35 na Academia de Letras do Noroeste de Minas. Tem experiência 
na área de História e Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: artes-folia- festas- 
cultura popular-performance- identidade e memória. 

BRUNA GUZMAN DE JESUS (ORGANIZADORA) 

Graduada em Pedagogia: docência e gestão pela PUC Minas (2009), pós-graduada em Orientação, 
Supervisão e Gestão Escolar (2020) assim como em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e 
Língua Estrangeira (2014) pelo Grupo Educacional UNINTER/ FACINTER - Faculdade Internacional 
de Curitiba. Pós-graduanda em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Metropolitana - MG. É 
Coordenadora Pedagógica. 

ADRIANO MARCUS STUCHI 

Professor de Física da UESC, doutor em Ensino de Ciências pela UFBA. Trabalha com divulgação e 
popularização da Ciência com as ações extensão Caminhão com ciência e Parque do Conhecimento 
da UESC; Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas do ensino de Física, 
Interdisciplinaridade e formação de professores 

ALEXANDRE DUARTE WASHINGTON 

Cientista da Computação graduado pela UFMG (1992), Matemático licenciado pela UFMG (1996), 
Especialista em Matemática pela UFMG (2000), Mestre em Matemática pela UFMG (2002). 

ANTÔNIO RODRIGO DELEPIANE DE VIT 

Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM – Universidade Federal 
de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen/RS. Doutor em Ciência da Computação pela PUCRS 
– Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

BEATRIZ DE FATIMA RODRIGUES 

Graduação em Licenciatura em Pedagogia - Universidade Federal de Mato Grosso - Cuiabá / MT, 
concluída em julho / 2012. Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado. Pós-
graduação em Psicopedagogia Clinica e Institucional. Ambas as pós – graduações pela Faculdade 
Invest de Ciências e Tecnologia de Cuiabá / MT - Concluída em setembro / 2019. 
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CAMILA CAMARGO TAFAREL 

Graduação Licenciatura Plena em Pedagogia - Faculdade Educacional Da Lapa PR, concluída em 27 
de junho de 2014. Pós graduação latu sensu em educação infantil e séries iniciais pela Faculdade 
Luso Capixaba e Pós graduação latu sensu em psicopedagogia clínica e institucional. 

CARLOS ALBERTO GONÇALVES DA SILVA 

Professor da Rede Municipal de Educação em Ibirataia/BA, é licenciado em Ciências Biológicas e 
Especialista em Metodologia de Ensino pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 
Campus de Jequié, e Mestre em Educação Científica, com ênfase em Formação de professor e Ensino 
de Ciências, pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

CAROLINE TEIXEIRA BORDIM 

Licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Mestranda em 
Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL/UFSM). 

 

CINTIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS 

Doutora e Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul. Docente 
titular do Mestrado em Educação da Universidade Ibirapuera. 

CLEITON REISDÖRFER SILVA 

Graduado em Letras - Português e Espanhol, pela Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS. 
Mestre em Letras - Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. 
Doutorando em Letras - Estudos Linguísticos, na Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. 
Professor da educação básica. 

CREUSA MARIA DA SILVA 

Graduação Licenciada em Pedagogia - UNIVAG – Centro Universitário de Várzea grande-MT, 
concluído em agosto 2010. Pós-graduação em Psicopedagogia Clinica e Institucional - Cursando na 
FAVENI – faculdade venda nova do imigrante. 

CRISTIANO BERTOLINI 

Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM – Universidade Federal 
de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen/RS. Doutor em Ciência da Computação pela UFPE – 
Universidade Federal de Pernambuco 

DANIEL LEONARDO DE SOUZA TEIXEIRA 

Possui Pós-graduação em Desenvolvimento Web e Mobile - FullStack e Graduação em Ciência da 
Computação pela Universidade Federal de Goias (UFG). Atuou como Bolsita de Iniciação Científica 
PIBIC/CNPq entre 2015 a 2017, trabalhou com os seguintes temas: Simulação 3D do crescimento da 
soja, simulação 3D de cultivos agroflorestais, fertilidade do solo, desenvolvimento de aplicativos 
mobile e ferramentas de verificação de vulnerabilidades em web sites. 

EDILÂNGELA SOUZA SILVA 

Graduação Licenciada em Pedagogia - Faculdade Educacional Da Lapa PR, concluída em 
20/03/2015. Pós-graduação em Psicopedagogia Clinica e Institucional e em Educação Infantil e 
Series Iniciais - Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia de Cuiabá / MT - Concluída em setembro 
/ 2019. 
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EDISON FEGHALI 

Mestre em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional pelo Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza (2020), MBA Executivo Marketing pela ESPM (2002) e graduado em 
Engenharia Agronômica pela ESALQ – USP (1984). Professor de Finanças Corporativas nos cursos 
de pós-graduação e MBA da Universidade  Mackenzie e Faculdade de Informática e Administração 
Paulista (FIAP). Consultor empresarial. 

ÉGLE PIRES SANTOS 

Graduada em Pedagogia pelas Faculdades Integradas do Planalto Central - FIPLAC (2005), com 
especialização em Orientação Educacional e Ensino Especial (2008); com MBA Executivo em Gestão 
da Psicologia Organizacional (2013); especialização em Docência do Ensino Superior (2008); Gestão 
Estratégica de Pessoas (2017); e Educação para a Infância: Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (2019). Atualmente tutora de pós-graduação na Faculdade Unyleya ( 
http://www.unyleya.edu.br/) e Chefe do Núcleo de Ensino do Instituto de Gestão Estratégica em 
Saúde do Distrito Federal-IGESDF. 

ELIANE PELITY ELOI 

Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul. Docente titular da 
disciplina de Matemática da rede Estadual de Ensino de Educação do Estado de São Paulo. 

ELIANE RAIMANN 

Possui graduação em Sistemas de Informação pelo Instituto Luterano de Ensino Superior de 
Itumbiara (2004) e mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia 
(2007). Atualmente é professora do Instituto Federal de Goiás - Campus Jataí. Tem experiência na 
área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Informação, atuando principalmente 
nos seguintes temas: Redes de Computadores, Realidade Virtual e aumentada, Educação e Ensino-
Aprendizagem. 

ELISANDRA ANGREWSKI 

Professora de Filosofia da rede estadual, Mestre em Educação, na linha de pesquisa Cultura, Escola, 
Ensino do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná - UFPR. 
Especialista em Filosofia da Arte e Estética e em Mídias em Educação pela UFPR. Graduada em 
Filosofia, também pela Universidade Federal do Paraná. 

ELIZABETH PAZELLO 

Professora de Língua Inglesa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. 
Mestre e doutora em Letras pela Universidade Federal do Paraná. 

FÁBIO JOSÉ PARREIRA 

Professor Associado do Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM – Universidade 
Federal de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen/RS. Doutor em Engenharia Elétrica pela 
UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

GABRIELLE LEGNAGHI DE ALMEIDA 

Graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá - UEM (2020) e Pedagogia pela 
Faculdade Cidade Verde - FCV (2021). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História pela 
Universidade Estadual de Maringá 
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GISELE DIONÍSIO FERREIRA DA ROCHA 

Mestre pela UFSCAR. É diretora de escola da rede municipal de São José do Rio Preto. Possui 
graduação em Matemática e Pedagogia , especialização em matemática pela Universidade Federal 
de São João Del-Rei (2012), especialização em matemática pela Universidade Estadual de Campinas 
(2012) e aperfeiçoamento em Práticas de Leitura e Escrita na Contemporaneidade pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2007). Atuou como Professora Coordenadora Pedagógica da 
E.E. Prof. Octacílio Alves de Almeida de 2008 à 2018 e como diretora de escola  da rede estadual de 
São Paulo na E.E. Nossa Senhora Aparecida na Cidade de São Paulo no ano de 2019. 

GUILHERME BERNARDINO DA CUNHA 

Professor Associado do Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM – Universidade 
Federal de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen/RS. Doutor em Engenharia Elétrica pela 
UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

IRENICE BEZERRA DA SILVA 

Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, tendo desenvolvido 
pesquisa sobre os Ciclos de Aprendizagem no Núcleo de Política Educacional. Graduada em Letras 
pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, professora da Rede Municipal de Ensino do Recife, 
atualmente exercendo a função técnico pedagógica na Unidade Virtual de Cursos a Distância - 
UniRec. 

JEANE MARTA GUEDES AGUIAR 

Doutora em Ciências da Educação, com menção em Doutora em Linguística pela Universidade 
Autônoma de Asunción -UAA \Paraguai, Título revalidado pela Universidade Federal da Paraíba- 
UFPB. Mestra em Psicologia da educação- ISLA\Portugal; Especialista em Literatura Brasileira - 
FACHO\ Brasil, Especialista em Psicologia da Educação ISLA\Portugal, Especialista em Educação 
Especial- FAFIRE\Brasil. Graduada em Letras pela- FUNESO\ Brasil. Foi professora executora da 
EAD\UFRPE. Atualmente é professora conteudista e tutora online da Unidade Virtual de Cursos a 
Distância da Prefeitura do Recife\UniRec, pesquisadora na área e vice dirigente da UniRec. 

JUAREZ FRANCISCO DA SILVA 

Doutor em Educação - Hermenêutica e Complexidade na História de Vida de Professores de Nível 
Superior. Mestre em Organizações e Desenvolvimento - Complexidade na Organizacional Formal do 
Trabalho e na Educação. Mestre em Teologia - Exercícios Espirituais para Educadores de Si e dos 
Outros. Especialista em Psicologia Analítica e Religião Ocidental e Oriental. Especialista em 
Psicologia das Organizações e do Trabalho. Psicólogo e Diretor no Grupo Morada das Tradições 
moradadastradicoes.com.br 

JULIANA RODRIGUES BONIFÁCIO 

Pedagoga na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus JK, Faculdade 
Interdisciplinar em Humanidades. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas); linha de pesquisa: Docência - 
formação, trabalho e práticas educativas. Bolsista Prosuc - 2019/2023. Licenciada em Pedagogia 
pela Universidade Presidente Antônio Carlos (2009) e mestre em Ensino em Saúde pela 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (2017). Especialista em Psicopedagogia 
Clínica e Institucional - Faculdades Integradas do Norte de Minas (2011). Membro dos Grupos de 
Pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Profissão Docente - GEPPDOC (PUC-MInas) e Centro 
de Respeito às Infâncias e suas Aprendizagens - CRIA (UFSJ). Colaboradora do seguintes projeto de 
extensão: Centro de Respeito às Infâncias e suas Aprendizagens (CRIAÇÃO), coordenado pela 
professora Dra. Amanda Valiengo (UFSJ). No período de maio de 2018 a março de 2019 atuou, 
também, como professora substituta do curso de Licenciatura em Pedagogia da UFVJM, ministrando 
as unidades curriculares: Educação de Jovens e Adultos; Princípios e Métodos do ensino de Ciências 
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Humanas; Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico. Áreas de interesse: ensino superior; 
formação inicial de professores; extensão universitária. 

LÍPIO EMANUEL BEZERRA LOURENÇO 

Psicólogo com ênfases clínica e social formado pela Uninassau, especialista em Psicologia Infantil e 
Neuropsicologia pela Faculdade Unyleya e Capacitado em Análise do Comportamento Aplicado 
(ABA) pela UNIFIP. Possui experiência em atendimento clínico voltado para estimulação precoce de 
crianças típicas e atípicas (Autismo, Retardo Mental, Paralisia Cerebral e Transtorno de Déficit de 
Aprendizagem e Hiperatividade (TDAH)), adolescente, adulto e idoso. Professor, palestrante e 
conferencista. 

MARCELE GARBIN DAGIOS 

Professora de Língua Inglesa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco. 
Mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. 

MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO 

Possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados e Bacharelado em Ciência da 
Computação, especialização em Informática, mestrado em Informática na área de Gerenciamento de 
Sistemas de Informação e Doutorado em Engenharia Elétrica na área de Computação 
Gráfica/Realidade Virtual (Universidade Federal de Uberlândia). Atua na área de Realidade Virtual 
e Aumentada com ênfase na Educação, Simulação e Interação Natural. Possui dois livros 
(organizados) na área de Realidade Virtual e Aumentada e um livro sobre Metodologia Científica. 
Possui oito capítulos de livro na área de Computação Gráfica e cerca de 200 artigos publicados em 
congressos e periódicos. Coordenou a realização do WRVA (Workshop de Realidade Virtual e 
Aumentada) em 2007 na cidade de Itumbiara e do WRVA 2013 na cidade de Jataí. Organizou o Pré-
Simpósio do SVR (Symposium on Virtual and Augmented Reality) 2009 na cidade de Porto Alegres-
RS e do SVR 2011 na cidade de Uberlândia. É líder do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq 
Pesquisa em Tecnologias Educacionais Digitais. É criador do grupo de pesquisa GRGV (Grupo de 
Realidade Virtual de Goiás). É avaliador do INEP/MEC para cursos de graduação na área de 
informática desde 2006 e atua no ensino superior desde 1996, tendo já exercido as funções de 
coordenador de curso (Processamento de Dados, Sistemas de Informação e Ciência da Computação), 
Coordenador de Pesquisa e Presidente de Comitê de Ética e Coordenador de Administração e 
Finanças da Regional Jataí da UFG. 

MAURÍCIO PEREIRA BARROS 

Mestrando em Educação Cultura e Territórios Semiáridos – UNEB/PPGESA. Pós-Graduado em 
Tecnologias digitais aplicadas a educação – IFES. Pós-Graduado em Educação especial e libras – 
KURIOS. Pós-Graduado em Psicopedagogia institucional e clínica – FECR. Pós-Graduado em ciências 
das religiões – UPROMINAS. Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI. 
Graduado em Normal Superior pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI. Licenciado em 
Geografia – UNIFAVENI. Tecnólogo em gestão de recursos humanos – RH/ FTM. 

MURILO MOREIRA DE SOUZA 

Graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá - UEM (2020). Mestrando do 
Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal do Paraná 

NARA MARTINI BIGOLIN 

Professora Associada do Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM – Universidade 
Federal de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen/RS. Doutora em Inteligência Artificial pela 
Université Pierre et Marie Curie LISE/CNRS 
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PAULO SERGIO ORTI 

Mestre em Engenharia de Produção: Universidade Estadual Paulista – UNESP - Bauru. Especialista 
em Gestão de Recursos Humanos e de Serviços. Administrador e Psicólogo. Consultor em 
Planejamento e Estratégias Organizacionais. Diretor na empresa TOTEM 
Talentos/moradadastradicoes.com.br 

RAQUEL DE MATOS DEIRÓ LEAL 

Graduação em Licenciatura em Pedagogia - UNIR-Universidade Federal de Rondônia - Vilhena / RO, 
concluída em agosto / 2015. Pós-graduação em TCS- Tecnologia da Informação e Comunicação na 
Educação - Faculdade São Braz de Curitiba/ PR - Concluída em dezembro/ 2016. 

REJANE TAVARES SALES DE SOUZA RIBEIRO 

Graduação em Licenciatura em Pedagogia - FAEL- Faculdade Educacional da Lapa - Lapa / PR, 
concluída em março / 2014. Pós-graduação em Educação Infantil - FAEL - Faculdade Educacional da 
Lapa, Lapa / PR - Concluída em outubro / 2017. 

ROBERTO KANAANE 

Graduado em Psicologia pela Universidade Mogi das Cruzes (1974), Mestrado em Psicologia Social 
pela USP (1984) e Doutorado em Ciências pela USP (1989). Professor e Orientador dos Programas 
de Mestrado Profissional do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Desenvolve 
pesquisas no âmbito do Empreendedorismo, Inovação, Educação Corporativa e Desenvolvimento de 
Competências. Sócio-Diretor da Roka Consultoria em Gestão de Pessoas. Membro da Academia 
Paulista de Psicologia, ocupando a cadeira nº 21. 

ROMÁRIO VOLK 

Licenciado em Letras Português pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Mestre em 
Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL/UFSM), Doutorando na 
mesma área e pelo mesmo programa.  

SANDRA DE MORAIS SANTOS BOMFIM 

Mestranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, Graduada em História, Professora de 
Educação Básica do Munícipio de Santo Amaro/SE. E-mail: sandrabomfim28@gmail.com 

SANDRO VINICIUS SALES DOS SANTOS 

Professor Adjunto do Curso de Pedagogia da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus JK (Pedagogia/FIH/UFVJM) e 
pesquisador do quadro de docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGED-UFVJM) e do Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas (MPICH-UFVJM). Doutor em 
Educação pelo Programa de Pós-Graduação Conhecimento e inclusão social da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (2016); Mestre em educação pelo mesmo 
Programa (2013); Especialista em Educação Infantil pelo Curso de Especialização Lato Sensu em 
Docência da Educação Básica (LASEB/FaE/UFMG); Pedagogo pelo Instituto Superior de Educação 
Anísio Teixeira (2008). Atualmente, é membro da equipe gestora do Fórum de Educação Infantil da 
Região do Alto Jequitinhonha (FEIRAJ), do Colegiado do Fórum Mineiro de Educação Infantil (FMEI) 
e representa a Região Sudeste no Comitê Diretivo do Movimento Interfóruns de Educação Infantil 
do Brasil (MIEIB). Atua no Grupo Diretivo da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) e integra a 
comissão nacional de mobilização e comunicação do Fórum Nacional Popular de Educação 
(FNPE).Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: 
educação infantil, crianças de zero a seis anos, relações de gênero, didática; planejamento e avaliação 
educacional; formação de professores. 
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SIDNEI RENATO SILVEIRA 

Professor Associado do Departamento de Tecnologia da Informação da UFSM – Universidade 
Federal de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen/RS. Doutor em Ciência da Computação pela 
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

THIAGO LINHARES BRANT REIS 

Matemático graduado pelo Centro Universitário UNIBH (2003), Engenheiro Ambiental graduado 
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